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IZVLEČEK 

Pravilno razumevanje prehranskih pojmov, ki se uporabljajo v osnovnošolskem 

prehranskem izobraževanju, je pomembno pri ocenjevanje kakovosti 

prehranskega znanja osnovnošolcev. Prehranski pojmi se uporabljajo na različnih 

vzgojno-izobraževalnih stopnjah osnovnošolskega izobraževanja, zato je 

pomembno, da so prilagojeni stopnji kognitivnega razvoja učencev.  

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci razumejo prehranske pojme. 

Prehransko izobraževanje pozitivno vpliva na prehransko znanje otrok, a je v 

veliki meri odvisno od razumevanja in uporabe pojmov.  

Podatki so bili zbrani empirično z anketiranjem 125 učencev 6. razreda treh 

ljubljanskih osnovnih šol. Anketa je vsebovala 16 vprašanj. Učenci so bili 

anketirani pred in po izvajanju prehranskega izobraževanja.  

Na osnovi rezultatov ankete sem ugotovila, da so učenci na splošno seznanjeni s 

prehranskimi pojmi, ki so obravnavani tudi v učnih načrtih predmetov. Učenci 

poznajo in razložijo pojme glede na njihovo stopnjo kognitivnega razvoja. 

Najpogosteje hranilne snovi povezujejo z živili, v katerih se nahajajo in opisujejo 

njihovo osnovno vlogo v organizmu. Živila z več sladkorja (sladkarije) pogosto 

povezujejo z večjo vsebnostjo maščobe, pogosto pa imajo težave pri določanju 

živil glede na večjo vsebnost posamezne hranilne snovi. Učenci so v času 

prehranskega izobraževanja dosegli zaznan napredek pri uporabi prehranskih 

pojmov. Prehranske pojme je treba v osnovnošolskem izobraževanju obravnavati 

na konstruktivistični način in jih glede na kognitivni razvoj otrok ustrezno 

nadgrajevati tudi z medpredmetnim povezovanjem do stopnje, na kateri bodo 

učenci sposobni pojme razlagati in uporabljati v različnih primerih. 

 

KLJUČNE BESEDE: prehranski pojmi, razumevanje pojmov, hranilne snovi, 

prehransko znanje, osnovnošolci. 

 

 





 

 

ABSTRACT 

A proper understanding of nutritional concepts that are used in primary nutritional 

education is important in assessing the quality of nutritional knowledge in primary 

school.  It is crucial that nutritional concepts used in different educational stages 

of primary education are adjusted to specific stage of student´s cognitive 

development. 

Purpose of my thesis is to identify how students understand nutritional concepts. 

Nutritional education has namely a positive impact on children's nutritional 

knowledge that mostly depends on concepts usage and understanding. 

Data is collected empirically by interviewing 125 6th grade students from three 

primary schools in Ljubljana. The survey contained 16 questions. Students 

participated in surveys before and after implementation of nutrition education. 

Based on results of the survey, I can conclude that students are generally familiar 

with nutritional concepts, which are used according to study program. Students 

are familiar and can explain concepts according to their level of cognitive 

development. Most often nutrients are associated with foods in which they are 

found and their basic role in the organism is described. Foods with more sugar 

(sweets) are frequently associated with high fat contents, but students often have 

difficulty in determining a level of individual nutrients in the foods.  

At the time of nutrition education perceived progress in usage of nutritional 

concepts is achieved. Nutritional concepts in primary education need to be 

addressed in a constructive manner and appropriately upgraded according to the 

cognitive development of children. Namely, with networking of courses in the 

student program to the degree, where students will be able to interpret and apply 

different concepts in different situations. 

KEY WORDS: nutritional concepts, concept understanding, nutrients, nutritional 

knowledge, primary school students. 
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1 UVOD 

 

Besede označujejo pojme, kar učitelje pogosto zavaja v prepričanje, da otrok 

pojem razume, če se ga je naučil imenovati. Pojmov ne moremo posredovati prek 

govora samega. Učenec, ki ima nekaj izkušenj in domišljije, lahko iz učiteljevega 

govorjenja razbere mogoče povezave. Celo v tem primeru pa mora te stvari 

dejavno povezovati zase. Besede so zgolj oznake za pojme, niso pa pojmi sami 

(Labinowicz, 1989). 

Beseda sama po sebi nima nikakršnega pomena. Pripovedovanje kot vodilna 

metoda poučevanja zahteva od učitelja in učenca skupne miselne okvire za 

komunikacijo, saj v nasprotnem komunikacija med njima ni mogoča. Učenec 

lahko izgovori besedo, ne da bi kakor koli razumel njen pomen. V besedilu lahko 

to besedo celo pravilno uporabi ali pa ponovi opredelitev iz knjige, kljub temu pa 

je njegovo razumevanje pojma minimalno. Tako otroke kot odrasle še vedno 

spodbujamo k temu, da kot dokaz njihovega učenja navajajo že oblikovane 

opredelitve. Take izkušnje je Piaget komentiral takole: »/.../ Za razumevanje 

psevdomisli, ki se ohlapno naslanjajo na niz besed, manjka njihov dejanski 

pomen.« Prava asimilacija novih informacij se nanaša na razumevanje. Zanesljiv 

dokaz učenčevega razumevanja je stopnja, na kateri lahko znova izrazi opredelitev 

in ohrani njen pomen ali ga uporabi v drugačnem okolju (Labinowicz, 1989). 

Jean Piaget, švicarski psiholog, je s svojimi opisi otroškega mišljenja spremenil 

razumevanje kognitivnega razvoja, močno pa je vplival tudi na poučevanje 

naravoslovja v zadnjih tridesetih letih. Piaget trdi, da otrok konstruira svojo 

predstavo o svetu na podlagi eksperimentiranja v svojem okolju in da ti procesi 

potekajo po vnaprej določenih stopnjah/fazah. Ugotovil je, da se otroška logika 

kvalitativno razlikuje od logike odraslih (Woolfolk, 2002). 

Otroci v 6. razredu devetletne osnovne šole dopolnijo starost 12 let. Glede na 

stopnjo spoznavnega razvoja so učenci obravnavane starosti na prehodu iz 

konkretno operativne stopnje v stopnjo formalno operativnega kognitivnega 

razvoja, za katero je značilno, da je znanje strukturirano na simbolni in logični 

ravni. Nekateri učenci so pri obravnavani starosti že sposobni abstraktnih miselnih 
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operacij; to je odvisno od inteligentnosti, izobrazbe, izkušenj in tudi predznanja 

učencev na kar vpliva tudi socialno okolje (Kostanjevec, 2013). 

V kurikul obvezne devetletne osnovne šole v Sloveniji so vključene različne 

prehranske vsebine. Učni načrti za obvezni predmet gospodinjstvo v 6. razredu in 

izbirna predmeta v tretji triadi devetletne osnovne šole vključujejo številne učne 

cilje in standarde znanja, ki so povezani s pridobivanjem veščin in usvajanjem 

novega prehranskega znanja. Največje število ur prehranskega izobraževanja je 

vključenih v predmet gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole (Koch in 

Kostanjevec, 2005). 

Iz pregleda vsebin, ciljev in standardov učnega načrta za predmet gospodinjstvo je 

razvidno, da se učenci 6. razreda devetletne osnovne šole pri predmetu 

gospodinjstvo seznanijo z najpomembnejšimi prehranskimi vsebinami 

(Kostanjevec, 2013). 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci razumejo prehranske pojme. 

Prehransko izobraževanje pozitivno vpliva na prehransko znanje otrok, ki je v 

veliki meri odvisno od razumevanja pojmov. Pomembno je, da otroci pojme 

razumejo in jih znajo ustrezno uporabljati. 

Cilj dela je ugotoviti ustreznost uporabe prehranskih pojmov pri prehranskem 

izobraževanju, ki se izvaja pri pouku gospodinjstva ter preveriti nivo poznavanja 

prehranskih pojmov pred in po obravnavi prehranskih vsebin pri pouku 

gospodinjstva. 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OBLIKOVANJE (POZNAVANJE) POJMOV  

 

Pri oblikovanju pojmov otrok spoznava pojme (izraze) in si oblikuje pravilne 

predstave o naravoslovnih pojavih in procesih (Charlesworth in Lind, 1990). 

Pojmi pomagajo odraslim, da razumejo svet. Vigotski je sklepal, da je oblikovanje 

pojmov, predvsem pri otrocih, kjer pojmi nastajajo, ustvarjalen proces, ki se ga ne 

da naučiti s ponavljanjem, memoriranjem ali umetnimi razlagami. Vigotski citira 

Tolstoja, ki je pri učenju kmečkih otrok bridko izkusil, kako so se upirali 
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priučevanju pojmov, ki jim jih je poskušal vsiliti. Kadar otrok sliši besedo, ki je 

ne razume najprej v eni in nato v drugi povezavi, si ustvari predstavo o novem 

pojmu. Naposled pojem usvoji. 

Vigotski je opažal, da večina vzgojnih teorij in metod predpostavlja, da otrok 

lahko privzema pojme že izdelane in brez »notranje preteklosti«. Pojem pa se ne 

oblikuje samodejno, temveč nastane iz cilja – tj. rešitev problema. Odrasli pojme 

oblikujemo tako, da pri mišljenju izmenjujemo splošno in podrobno v okviru 

piramide pojmov, ki so nam na voljo (Thomson, 1995). 

Otrok mora skozi več stopenj, da bi dosegel sposobnosti odraslih. Svoje pojme 

ustvarja šele po dvanajstem letu. Do takrat uporablja pojme, ki se jih je naučil od 

odraslih, vendar njihova vsebina in sestavljenost nista enaki. Pojmi, osvojeni pred 

dvanajstim letom, se z otrokovo rastjo spreminjajo. Za otrokov jezik so torej 

značilne podobe in šele kasneje se pojavi sposobnost abstrakcije. Ko otrok 

odrašča, podoba tekmuje s pojmom in se postopoma umakne (Thomson, 1995). 

2.1.1 Kaj je pojem? 

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda pojem definirana: 

pójem -jma m (o ) 1. miselna tvorba, določena z bistvenimi lastnostmi, 

značilnostmi konkretnega ali abstraktnega predmeta, predmetov: definirati kak 

pojem; ta dva pojma je treba ločevati; jezikoslovni, marksistični pojmi; osnovni, 

sorodni pojmi 

(http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=pojem&hs=1, 5. 

3. 2015). 

Vsaka beseda v govoru označuje nek pojem. Ker so ljudje bitja, ki imajo razvito 

govorno sposobnost si tekom življenja pridobijo in usvojijo zelo veliko število 

pojmov. Ker pa poznavanje pojmov ni samoumevno, je potrebno tekom šolanja že 

poznane in nove pojme smiselno povezati med seboj (Vrkič, 1995). 

Poznamo več vrst pojmov, katere delimo na: 

1. konkretne in abstraktne, 

2. primarne in sekundarne, 

3. preproste in zapletene. 
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Marentič Požarnik (2000) poudarja, da je pomembno, da se zavedamo, da sta 

učenje besede in učenje pojma ločena procesa, saj lahko pojem obvladamo, še 

preden imamo zanj primerno besedo. Zelo pogost pojav pri pouku je, da učenec 

uporablja vrsto izrazov za pojme, ne da bi jih obvladal. Otrok uporablja določen 

nabor besed, kar je lahko zavajajoče, saj ni znano ali besede tudi razume. 

Poznavanje pojmov, kot sta fotosinteza, gostota in podobno, lahko ustrezno 

uporablja v stavku, ali pozna definicijo, še ne pomeni pa razumevanje. Ko zna 

otrok povedati in s svojimi besedami razložiti pojem, ter ga povezati z drugimi 

pojmi različnih tematskih skupin, pomeni, da ga razume. 

2.1.2 Poučevanje pojmov 

Običajno se konkretne pojme poučuje s primeri (induktivno), abstraktne pa z 

definicijami (deduktivno) in to šele takrat, ko so učenci sposobni osnovnega 

formalnega razmišljanja, in sicer od 12. leta dalje. Postopek poučevanja pojmov 

preko definicij naj bi potekal tako, da najprej posredujemo definicijo, nato je treba 

ugotoviti ali učenci razumejo vse pojme v definiciji. Nove pojme je potrebno 

razložiti z značilnimi primeri, nato sledi preverjanje ali učenci obvladajo nov 

pojem tako, da samostojno navedejo nekaj primerov. 

Na tak način obravnavamo le najpomembnejše pojme, saj druge učenec usvoji iz 

razlage, opisa v učbeniku ali pa le izpopolni njegov pomen (Marentič Požarnik, 

2000). 

Konstruktivistični način poučevanja temelji na tem, da moramo najprej ugotoviti 

kakšna so obstoječa pojmovanja o določenem pojmu, in jih potem po potrebi 

preoblikovati. Eden od načinov za ugotavljanje obstoječih pojmov v skupini je da 

vsak učenec napiše na list asociacije na nov pojem, nato pa v skupini naredijo 

miselni vzorec, ter se med seboj primerja. Tak pristop (konstruktivistični) se lahko 

uporablja tudi na srednješolski in visokošolski stopnji izobraževanja (Marentič 

Požarnik, 2000). 

2.1.3 Problemi pri poučevanju pojmov 

Marentič Požarnik (2000) izpostavlja problem pri poučevanju in učenju novih 

pojmov, predvsem zaradi: 
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1. prevelike količine novih pojmov, 

2. učenja definicij na pamet, brez razumevanja pojma, 

3. prezahtevnost pojmov glede na razvojno stopnjo, ter 

4. premajhna povezanost pojmov med seboj. 

2.2 OBRAVNAVANE VSEBINE PRI PREDMETU GOSPODINJSTVO V 

6. RAZREDU 

V učnem načrtu za predmet gospodinjstvo, ki se v obsegu 52.5 ure izvaja kot 

obvezni predmet v 6. razredu osnovne šole, je v modulu Hrana in prehrana 

prehranskim vsebinam priporočljivo nameniti 42 ur pouka. V omenjeni modul so 

vključene vsebine, ki obravnavajo splošne vsebine o hrani in prehrani, 

označevanje živil in higieno prehrane. Učenci se seznanijo tudi z osnovnimi 

postopki mehanske in toplotne obdelave živil. Med predvidene vsebine sodi tudi 

delitev živil v skupine, kot so žita in žitni izdelki, maščobna živila, sladkor, jajca, 

ribe, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, sadje in zelenjava. 

V katalogu minimalnih in temeljnih standardov znanja za modul hrana in prehrana 

so navedeni naslednji minimalni standardi znanja, ki jih po končanem 

izobraževanju dosežejo učenci: 

− razume povezanost prehrane in zdravja, 

− ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana, 

− opiše potrebe človeka po hranilnih snoveh (našteje hranilne snovi) in 

energiji glede na telesno dejavnost, spol, starost, 

− pozna živila na osnovi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti tudi po 

hranljivih vrednostih, 

− pozna živila na podlagi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti na 

beljakovinska, ogljikohidratna in maščobna, 

− navede zaščitne snovi in našteje živila, ki jih vsebujejo največ, 

− pojasni pomen zaščitnih snovi, 

− pozna osnovne kuharske postopke, 

− pozna kuhalno in jedilno posodo, 

− zna ravnati z jedilnim in kuharskim priborom, 

− pozna osnovni pogrinjek, 

− pozna pravilno obnašanje pri jedi, 
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− pozna osnovno higieno pri delu z živili, 

− pozna posledice nehigienskega dela z živili, 

− našteje znake zastrupitev s hrano, 

− pozna posledice neustreznega roka uporabe živil, 

− razbere osnovne informacije iz deklaracije na embalaži živil, 

− pozna dobre prehrambne navade, 

− zna pripraviti celodnevni jedilnik na podlagi hranilnih in energijskih 

potreb ob upoštevanju načel zdrave prehrane (Učni načrt, 2011).  
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Preglednica 1: Operativni cilji in osnovni pojmi pri modulu Hrana in prehrana za 

predmet Gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole  

Operativni cilji Pojmi 

Vsebinsko področje: Hrana in prehrana 

Učenci: 

– razumejo priporočila zdrave prehrane, 

– interpretirajo prehranjevalne navade, 

– spoznajo nekatere načine prehranjevanja, 

– analizirajo človekove potrebe po hranilni in 

energijski vrednosti. 

Zdrava prehrana 

Uravnotežena prehrana 

Hranilna vrednost 

Energijska vrednost 

Vsebinsko področje: Označevanje živil 

Učenci: 

– razumejo informacije, ki jih razberejo iz 

deklaracije, 

– razlikujejo znake kakovosti, 

– razlikujejo blagovne znamke. 

Deklaracija 

Rok uporabnosti 

Blagovne znamke 

Znak kakovosti 

Vsebinsko področje: Higiena prehrane 

Učenci: 

– razumejo pomen pravilnega shranjevanja 

živil, 

– razumejo pravilen način dela z živili, 

– spoznajo znake zastrupitve s hrano. 

Higiena 

Mikroorganizem 

Okužba 

Zastrupitev s hrano 

Vsebinsko področje: Mehanska in toplotna obdelava živil 

Učenci: 

– razvrščajo živila v skupine glede na hranljive 

snovi, 

– interpretirajo spremembe hranljivih in 

zaščitnih snovi v času, 

– mehanske in toplotne obdelave živil, 

– analizirajo lastnosti živil, ki jih uporabljamo 

pri pripravi, 

– usvajajo spretnosti priprave in postrežbe 

hrane, 

– poznajo pripomočke in aparate za obdelavo 

živil in pripravo hrane, 

– poznajo kuhalno in servirno posodo in 

pribor, 

– pripravljajo pogrinjke za različne priložnosti, 

– usvajajo primerno obnašanje pri jedi. 

Hranilne snovi 

Zaščitne snovi 

Voda 

Konsistenca 

Osnovni kuharski postopki 

Degustiranje jedi 

Senzorične lastnosti jedi 

(Vir: Učni načrt, 2011). 
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2.3 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV  

Vzporedno s fizičnim razvojem poteka tudi spoznavni razvoj, ki ga določajo 

miselne sheme oziroma strukture, ki se kažejo v specifičnih miselnih dejavnostih 

oziroma vedênju, ki je značilno za posamezno razvojno stopnjo. Miselni procesi z 

razvojem postajajo kompleksnejši (Woolfolk, 2002; Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004). 

Najpogosteje navajana spoznavna teorija, ki pojasnjuje značilnosti kognitivnega 

razvoja za posamezno stopnjo razvoja, je Piageteva teorija, ki poleg fizičnih in 

logičnomatematičnih izkušenj v svoj koncept vključuje tudi socialne izkušnje 

posameznika. Izkušnje vplivajo na njegov kognitivni razvoj in vedênje. Omenjena 

teorija temelji na predpostavki, da se znanje gradi postopoma preko interakcije z 

okoljem. Otrok vključi novo znanje v že obstoječe strukture ali sheme znanja 

(asimilacija) in jih prilagodi glede na novo znanje (akomodacija) (Woolfolk, 

2002; Schickedanz in sod., 2001). 

Omenjena teorija ima tudi posamezne pomanjkljivosti in omejitve, na katere so 

opozorili različni avtorji. Woolfolk (2002) omenja neopiagetevske teorije, ki 

vključujejo spoznanja o pozornosti, spominu in uporabi strategij, opozarja pa tudi 

na kritike Piageteve teorije, ker naj bi spregledal vpliv kulturnih in socialnih 

skupin, v katerih otrok živi. 

Otroci v 6. razredu devetletne osnovne šole dopolnijo starost 12 let. Glede na 

starost in biološko rast učenci 6. razreda sodijo v razvojno stopnjo poznega 

otroštva oziroma mladostništva. Glede na stopnjo spoznavnega razvoja so učenci 

obravnavane starosti na prehodu iz konkretno operativne stopnje v stopnjo 

formalno operativnega kognitivnega razvoja, za katero je značilno, da je znanje 

strukturirano na simbolni in logični ravni. Nekateri učenci so pri obravnavani 

starosti že sposobni abstraktnih miselnih operacij; to je odvisno od inteligentnosti, 

izobrazbe, izkušenj in tudi predznanja učencev, na kar vpliva tudi socialno okolje 

(Kostanjevec, 2013). 

Formalno logično mišljenje se pri posamezniku glede na populacijo in kronološko 

starost razvija različno, saj se spremembe dogajajo med 11. in 20. letom 

(Zupančič in Svetina, 2004). 
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Preglednica 2: Stopnje in značilnosti spoznavnega razvoja otrok glede na starost  

Razvojna stopnja Okvirna starost Značilnosti 

Zaznavno-gibalna 

stopnja 
Od 0 do 2 let 

Razumevanje sveta preko 

gibalnih in zaznavnih 

dejavnosti. Otrok izvaja 

dejavnosti na predmetih, 

lastnem telesu in drugih 

osebah. Razvoj poteka od 

preprostih refleksov do 

ciljno usmerjene 

aktivnosti. 

Predoperativna 

stopnja 
Od 2 do 7 let 

Razvoj in raba simbolov 

(besede, igre, risanje …). 

Otrok začne uporabljati 

jezik in razvije 

sposobnost mišljenja v 

simbolni obliki. Pri 

nalogah konzervacije, 

inkluzije in seriacije 

razmišlja v okviru ene 

vizualne dimenzije. 

Konkretno 

operativna stopnja 
Od 7 do 11 let 

Otrok razvije logične 

strukture, ki omogočajo 

reševanje konkretnih 

problemov na logičen 

način. Otrok rešuje 

naloge konzervacije, 

inkluzije razredov, 

razumevanje pojmov časa 

in prostora. 

Formalno operativna 

stopnja 
Od 11 let in več 

Mladostnik razmišlja 

abstraktno in hipotetično, 

saj miselne operacije niso 

več omejene s 

konkretnimi predmeti. 

Razmišlja v okviru 

spoznanega jezikovnega 

in logičnega sistema. Pri 

mišljenju postane bolj 

znanstven. 

Vir: Prirejeno po Marjanovič Umek in sod., 2004; Woolfolk, 2002. 
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Opisane značilnosti biološkega in spoznavnega razvoja je treba upoštevati tudi pri 

načrtovanju učnega procesa za posamezni razred in predmet, ki ga učenci 

obiskujejo v času obveznega osnovnošolskega izobraževanja. 

Polak (2003) za poučevanje otrok, ki so na stopnji razvoja, za katero je značilna 

faza konkretnih operacij (7–11 let), svetuje uporabo konkretnih pripomočkov, 

materialov in predmetov ter vizualnih ponazoritev. Pri poučevanju naj učitelj nudi 

učencem priložnost za manipulacijo z objekti ter omogoči preizkušanje oziroma 

izvajanje poskusov. Na obravnavani stopnji razvoja učencev naj učitelj uporablja 

kratka in dobro strukturirana besedila, z uporabo znanih primerov in primerov iz 

vsakdanjega življenja pa lahko pojasni kompleksnejše ideje. Objekte učenci lahko 

klasificirajo na različno zahtevnih nivojih, probleme pa rešujejo na nivoju, ki 

zahteva logično in analitično mišljenje. Na formalno operativni stopnji (11 let in 

več) učitelj pri poučevanju nadaljuje z uporabo konkretnih strategij poučevanja, 

učencem pa nudi priložnost za raziskovanje hipotetičnih vprašanj, pri katerih 

lahko izrazijo svoja stališča in argumente. Ponudi jim priložnosti, da rešujejo 

probleme in z eksperimenti predstavijo tudi rezultate znanstvenega sklepanja. 

2.3.1 Kognitivno razvojna teorija učenja Jeana Piageta 

Jean Piaget je verjel, da je znanje proces pridobivanja informacij s pomočjo 

mentalne ali fizične akcije in ne inventar zbranih in shranjenih informacij. 

Zavračal je pojmovanje, da je znanje reprezentacija tega, kar smo se naučili in 

izkusili. Na to, kako otrok sprejema informacije, vplivajo njegove pretekle 

izkušnje in aktualna stopnja zrelosti. 

Navadno pojmujemo znanje predvsem kot kvantitativno nabiranje informacij. 

Piaget se je strinjal, da znanje z zrelostjo in izkušnjami narašča, vendar je verjel v 

aktivni spomin, ki sproti rekonstruira pretekle izkušnje. Po Piagetevem mnenju 

torej otrok v razvoju aktivno konstruira svoje znanje oziroma vednost. Spoznanje 

se oblikuje preko interakcije med miselnimi strukturami in okoljem  Otrok sam 

konstruira znanje s svojimi izkušnjami, kjer pa ne smemo zanemariti vpliva 

okolja. Na osnovi lastnih izkušenj, otrok prihaja do znanja, ki ga uskladišči in 

asimilira, kot to navaja Piaget. Pri tem je v socialni interakciji z drugimi in pride 
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do sprememb naučenega, Piaget to poimenuje akomodacija. Zaradi vsega tega je 

novo znanje trdnejše (Labinowicz 1989, v Batistič‐ Zorec 2000). 

Piaget je k razumevanju učenja prispeval razvojno perspektivo, ki je v seriji 

individualnih preizkusov proučeval, po kakšnih mehanizmih otroci različnih 

starosti spoznavajo svet in se učijo. Utemeljil je tezo, da gre v razvoju za nekaj 

kvalitativno različnih razvojnih stopenj, na primer predoperativnega (ko otrok še 

ne obvlada logičnih operacij) in operativnega mišljenja (Marentič‐Požarnik 2000). 

Eden glavnih dejavnikov razvoja, ki jih omenja Piaget, so izkušnje (fizične in 

logično‐ matematične). Fizične izkušnje otrok pridobiva direktno in spontano pri 

manipuliranju z objekti v okolju, opazovanju, poslušanju, tipanju, okušanju in 

vonjanju. Z raziskovanjem ugotavlja, kakšni so objekti in kako se spreminjajo, ali 

delujejo, ter si pri tem pridobiva znanje o teh objektih. Logično‐matematične 

izkušnje se tudi nanašajo na objekte, vendar spoznanja, ki si jih pri tem dobi, niso 

abstrahirana iz objekta kot takega, ampak iz akcij, ki jih na teh objektih vrši 

(Batistič‐Zorec 2000). 

Nekaj principov oz. interpretacij, ki poudarjajo različne dele Piageteve teorije: 

Ker se otrokovo mišljenje kvalitativno razlikuje od mišljenja odraslega, odrasli ne 

bi smeli otrokom vsiljevati lastnega načina razmišljanja, ampak jim zagotavljati 

učno okolje, v katerem bodo lahko razmišljali in konstruirali svoj model sveta. 

Vzgojiteljica mora biti podporna in tolerantna, otroke naj spodbuja k postavljanju 

hipotez in sprejema tudi njihove nepravilne odgovore. 

Otroci naj bodo aktivno udeleženi v procesu učenja, ne pasivni prejemniki 

informacij.  

Učenje v predšolskem obdobju naj temelji na manipulaciji s konkretnimi predmeti 

in socialnih izkušnjah z drugimi otroki in odraslimi. Vloga odraslih je, da otroku 

zagotavljajo kar največ raznovrstnih in kakovostnih materialov in drugih možnosti 

za učenje (De Vries in Kohlberg 1990 v Batistič‐Zorec 2003). 
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2.3.2 Stopnje kognitivnega razvoja 

Po Piagetu otrokov razvoj poteka po štirih stopnjah: senzomotorična stopnja (0−2 

let), predoperacionalna stopnja (2−7 let), stopnja konkretnih operacij (7−11 let), 

stopnja formalnih operacij (11−15 let) (Labinowicz 1989). 

Značilnosti otrokovega mišljenja na vsaki izmed štirih stopenj: 

1. Senzomotorična stopnja – obdobje zaznavnega vnosa in usklajevanja fizičnih 

aktivnosti, od 0 do 2 let 

Otrok prek aktivnega iskanja stimulacije združuje primarne reflekse s 

ponavljajočimi se vzorci obnašanja. Ob rojstvu so otrokove aktivnosti ves njegov 

svet. Ob koncu prvega leta pa svoj pogled na svet spremeni, ko dojame stalnost 

predmetov zunaj svoje zaznave. Drugi znaki inteligentnosti vključujejo začetek k 

cilju usmerjenega vedenja in zamišljanje novih rešitev. Otrok še ni sposoben 

notranjega predstavljanja (kar ponavadi pojmujemo kot mišljenje). V zadnjem 

delu te stopnje pa se kaže neka oblika »logike v akcijah«. Ker otrok še ni razvil 

sposobnosti govora, je ta pojav inteligentnosti preverbalni (Labinowicz 1989). 

Glavne aktivnosti v tem obdobju so raziskovanje, premikanje, prijemanje, 

poizkušanje, poslušanje. Razstave so prilagojene tako, da lahko otrok varno 

prijema, vonja in okuša. 

Muzejsko okolje mora otroku dopuščati samostojno raziskovanje, biti mora 

sproščujoče in stimulativno. 

2. Predoperacionalna stopnja – obdobje predstavnega in predlogičnega 

mišljenja, od 2 do 7 let 

Ob prehodu na to stopnjo otrok odkrije, da lahko nekatere stvari stojijo na mestu 

drugih. Otrokovo mišljenje ni več povezano le z zunanjo dejavnostjo, temveč je že 

ponotranjeno. Notranje predstave mu zagotavljajo bolj aktivno orodje pri 

njegovem razvoju inteligentnosti. Oblike notranjega predstavljanja, ki se 

pojavljajo na začetku te stopnje, so: posnemanje, simbolna igra, domišljija in 

jezik. V tem obdobju prevladujeta predstavna aktivnost in hiter razvoj govora. 

Kljub velikim dosežkom v simbolnem delovanju, je otrokova sposobnost 

logičnega mišljenja še vedno nefleksibilna. Pomembnejše omejitve v tem obdobju 

so: 
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– nesposobnost miselnega obrata akcije tako, da otrok predmet vrne na 

izhodiščno točko oz. v prvotno stanje (ireverzibilnost), 

– nesposobnost obdržati v zavesti spremembe dveh dimenzij istočasno 

(centracija), 

– nesposobnost upoštevanja glediščnih točk drugih oseb (egocentrizem). 

Kasnejše raziskave so te njegove trditve ovrgle, saj se je pokazalo, da so otroci v 

tej starosti zmožni precej več, kot je predvideval Piaget. 

Otroci v tem obdobju se radi gibljejo, radi imajo stvari, ki jih lahko preurejajo, 

spreminjajo, sestavljajo, npr. kocke, oblikovanje iz gline. Zanje so pomembne 

družabno naravnane razstave. Potrebujejo tudi prostor za individualno igro 

(risanje, sestavljanje, ustvarjanje z različnimi materiali, gledanje slik in knjig) in 

prostor za aktivnosti majhnih skupin (igre vlog). 

3. Stopnja konkretnih operacij – obdobje konkretno logičnega mišljenja 

(število, razred, vrstni red), od 7 do 11 let 

Otroci so sposobni logičnega mišljenja v odnosu do fizičnih predmetov. Njihova 

pridobljena sposobnost reverzibilnosti jim omogoča, da v mislih obrnejo neko 

dejavnost, ki so jo predhodno izvedli. Prav tako so sposobni v zavesti zadržati več 

različnih spremenljivk naenkrat, ko se znajdejo pred problemom usklajevanja 

protislovnih podatkov. Te nove miselne sposobnosti se kažejo v hitri rasti 

sposobnosti konzervacije določenih značilnosti predmetov (število, količina), 

sposobnosti mišljenja na področju odnosov, kot sta klasifikacija in razporejanje po 

vrstnem redu. Prav tako se v tem obdobju razvijajo matematične operacije. Otroku 

se vedno bolj veča sposobnost razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih, kar 

temelji na živih predstavah iz preteklih izkušenj. Otrokovo mišljenje je še vedno 

omejeno na konkretne stvari (Labinowicz 1989). 

Otroci so v tem obdobju lahko izpostavljeni bolj neobičajnim in kompleksnim 

okoljem, v katerih raziskujejo. Privlačijo jih zapleteni mehanizmi s katerimi lahko 

upravljajo in povzročijo viden rezultat. Omogočiti jim moramo mešanico 

individualnih, skupinskih in otrok‐starš izkušenj. 

4. Stopnja formalnih operacij – obdobje logičnega mišljenja brez omejitev 

(hipoteze), od 11 do 15 let 
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To obdobje označuje sposobnost mišljenja izven konkretne stvarnosti. Konkretna 

stvarnost je le podvrsta možnosti v mišljenju. Na prejšnji stopnji je otrok razvil 

številne odnose z interakcije med konkretnimi materiali, zdaj pa lahko razmišlja 

tudi o odnosih med odnosi in o drugih abstraktnih stvareh, npr. o razmerjih in 

pojmih drugega reda. Otrok na formalni stopnji ima sposobnost upoštevanja 

verbalnih dejstev, ne le konkretnih objektov. Sposoben je razmišljati o svojem 

lastnem mišljenju, ko se začne zavedati svojega miselnega procesa. Popolnoma je 

sposoben razumeti in upoštevati simbolične abstrakcije v algebri, literarni kritiki 

in uporabljati metafore v literaturi. Pogosto se vključuje v spontane razlage o 

filozofiji, religiji in morali, kjer operira z abstraktnimi pojmi, kot sta npr. 

pravičnost, svoboda (Labinowicz 1989). 

Otroci v tej fazi so torej sposobni abstraktno razmišljati in znanje uporabiti v 

novih situacijah. 

Vrstni red otrokovega razvoja po stopnjah je stalen. Vsi otroci morajo preiti 

konkretno operacionalno stopnjo, da lahko dosežejo stopnjo formalnih operacij. 

Hitrost, s katero otrok prehaja z ene stopnje na drugo, pa se od otroka do otroka 

razlikuje. Nekateri otroci prej dosežejo višjo stopnjo v razvoju, kot velja za 

povprečje. Nekateri otroci ostanejo dalj časa na zgodnejših stopnjah v razvoju. 

Nekateri otroci nikoli ne razvijejo mentalnih sposobnosti, ki so značilne za višje 

stopnje. Stopnje niso nepovezane, statične in se ne pojavljajo naenkrat, temveč se 

v kontinuiranem razvoju prekrivajo (Labinowicz 1989). 

2.3.3 Vrednost in kritike Piageteve teorije 

Piaget je izdelal najbolj natančno in integrirano teorijo kognitivnega razvoja 

doslej. Velik prispevek, ki je pomenil tudi pomembno spremembo glede na 

dotedanja gledanja na razvoj je njegova teza, da otrok aktivno raziskuje okolje in 

konstruira razlage fenomenov v tem okolju (Shaffer 1989). 

Novejša spoznanja, ki temeljijo na kompleksnejših raziskovalnih tehnikah kažejo, 

da je Piaget podcenjeval sposobnosti mišljenja predšolskih otrok, saj so dojenčki 

in malčki veliko dojemljivejši in se nekatere njihove sposobnosti razvijajo mnogo 

prej, kot je predvideval Piaget. Prav tako tudi otrokovega moralnega razvoja ni 

mogoče več strpati zgolj v en model, ki bi določal moralni okvir, zato sodobne 



Finc, I. Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015. 

15 

teorije z vidika moralnega delovanja zanikajo Piagetevo trditev o otrokovi 

amoralnosti do šestega leta. Piaget trdi, da je otrok do prehoda iz predoperativne 

do operativne stopnje preveč egocentričen za prosocialno ravnanje, sodobne 

teorije pa na podlagi sposobnosti empatije ter prepoznavanja emocij drugih in 

povezovanja z lastnim emocionalnim stanjem dokazujejo, da lahko otroka že od 

drugega leta starosti obravnavamo kot moralno kompetentnega (Batistič‐Zorec 

2000, Hoffman 2000). 

Ugotovitve raziskav kažejo, da tri- do petletni otroci razumejo vzročnost in ne 

sklepajo animistično in transduktivno, kot je menil Piaget (Shaffer 1989 v 

Batistič‐Zorec 2000). 

Raziskovalci so ugotovili, da je mnogo odvisno tudi od vrste nalog. Otrok lahko 

npr. razume nekatere probleme klasifikacije, drugih pa ne. Uspešnost reševanja je 

odvisna tudi od otrokove informiranosti in interesov (Batistič‐Zorec 2000). 

Posebno majhni otroci dosežejo ogromen napredek v razvoju mišljenja zgolj s 

spontanim učenjem ob raziskovanju okolja. Po Piagetevem mnenju učenje lahko 

spodbudi le »pripravljenega« otroka, to je otroka na prehodu v stadij operativnega 

mišljenja. Novejše študije pa kažejo, da trening koristi tudi otrokom, ki so še na 

predoperativnem stadiju, da hitreje napredujejo v obdobje prehoda (Newcombe 

1990). 

V nekaterih raziskavah so ugotovili, da štiri- do šestletne otroke lahko naučimo 

reševati probleme konzervacije, čeprav še nimajo razvite zmožnosti 

reverzibilnosti in kompenzacije (Shaffer 1989, v Batistič‐Zorec 2000: 70). 

2.4 MEDPREDMETNE POVEZAVE  

Prehranske vsebine, ki se povezujejo z osnovnimi znanji kemije, so del jedrnih 

vsebin učnega načrta za predmet kemija, ki je vključen v predmetnik devetega 

razreda osnovne šole. Učenci pri pouku kemije spoznajo uporabo kisikovih 

organskih spojin v vsakdanjem življenju in industriji (topila, dodatki hrani, 

razkužila). Poznajo ključne fizikalne lastnosti maščob in ogljikovih hidratov ter 

znajo razlikovati med monosaharidi, disaharidi in polisaharidi. 
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Maščobe in ogljikove hidrate poznajo kot hranilne snovi, ki so pomembne v 

uravnoteženi prehrani, beljakovine pa kot pomembno snov človeškega organizma. 

Poznajo tudi pomen beljakovin v prehrani in posledice njihovega pomanjkanja 

(Učni načrt, 2011). 

Učenci pri izbirnih kemijskih vsebinah spoznajo glavne funkcije lipidov v naravi, 

njihovo vlogo v prehrani in kozmetiki ter druge načine uporabe maščob. 

Seznanijo se s procesi, ki povzročajo žarkost maščob, ter možnimi ukrepi, s 

katerimi lahko preprečimo kvarjenje maščob. S pomočjo eksperimentov spoznajo 

osnovna znanja o pridobivanju rastlinskih olj, spoznajo ogljikove hidrate kot 

ključni vir energije in kot pomemben gradbeni element organizma. Učenci 

spoznajo škrob kot pomemben vir hrane za živali in človeka ter poznajo hidrolizo 

škroba in njen potek (Učni načrt, 2011). 

Sklepamo, da je razumevanje kemijskih pojmov tesno povezano s poznavanjem in 

razumevanjem prehranskih pojmov. Torej je pomembno, da učenci poleg 

prehranskih razumejo in se naučijo tudi kemijskih pojmov. 

Učenje kemijskih pojmov naj bi temeljilo na treh ravneh. Prva predstavlja 

opazovanje kemijskega procesa na makroskopski ravni (zaznava s čutili). Na 

drugi, tj. submikroravni je treba opažanja razložiti s teorijami, ki temeljijo na 

zgradbi snovi. Na tretji, tj. simbolni ravni razumevanja kemijskih pojmov pa te 

podamo s simboli, ki vključujejo kemijske simbole, formule, enačbe itd., kar 

omogoča enostavnejšo ponazoritev kemijskega pojava in komunikacijo med 

tistimi, ki poznajo zakonitosti simbolnega kemijskega jezika (Devetak in Glažar, 

2007). 

Na pomembnost razlage kemijskih pojmov na treh ravneh je med prvimi opozoril 

Johnstone (1982). Razlaga kemijskih pojmov na treh ravneh vodi do uspešnega 

poučevanja in posledično do boljšega razumevanja kemijskih pojmov pri učencih. 

Da bi prikazali povezave med tremi ravnmi kemijskih pojmov, je bil oblikovan t. 

i. STRP (soodvisnost treh ravni pojmov) model, v katerem so med seboj povezane 

tri ravni kemijskega pojma, in sicer makroraven, submikroraven ter simbolna 

raven (shema 1) (Devetak, 2005). 
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Slika 1: Model soodvisnosti treh ravni naravoslovnega pojma – STRP model 

(Devetak, 2005) 

 

Makro- in submikroraven sta dejanski ravni, ki ju označujejo procesi v naravi in 

ju je možno na osnovi nekega pojava tudi opisati (npr. makroraven trdnega natrija 

in plinastega klora). 

Submikroraven ponazarja delce, iz katerih so zgrajene snovi, ki jih neposredno ne 

moremo videti. To so atomi, molekule in ioni. Da si te delce predstavljamo, 

moramo razviti miselne modele, s katerimi jih lahko vizualiziramo (tu pridejo v 

poštev submikropredstavitve). 

Simbolna raven je produkt človekove aktivnosti in je nastala na osnovi logičnih 

poenostavitev opisov s pomočjo znakov (npr. simbolni zapis reaktantov-natrij, 

klor in produkta-natrijev klorid) (Johnstone, 1991). 

Učenci povezujejo pojme predvsem z njihovo ponazoritvijo na makroravni, 

čeprav kemija od njih zahteva, da osmislijo kemijske pojme na submikro- in 

simbolni ravni. Posner in Strike (1982) sta upoštevajoč Toulminovo teorijo 

predlagala model pojmovnih sprememb pri uvajanju novih pojmov. Ta model 

upošteva naslednje pogoje: 

1. v učencu mora obstajati negotovost z razumevanjem pojma, 

2. novi pojem mora biti učencu smiseln,  

3. pojem mora delovati verjetno in  

4. učenec mora razširiti raziskovalne možnosti (navedeno po Krnel, 1993). 
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Strmčnik (2001) opozarja, da za razvijanje razumevanja pojmov niso dovolj 

predstave o nekem objektu. Učenci imajo veliko predstav o nekem objektu, pa ga 

zaradi tega še ne razumejo. Razumevanje pojma je namreč veliko več kot le 

skupek predstav, je oblika mišljenja, ki razkriva bistvo predmetov, procesov in 

pojavov, njihove zakonitosti ter odnose. Za pojem je značilno, da je relativno 

sklenjena miselna tvorba, ki se razvija tudi po lastni logiki, od manjše do večje 

popolnosti. Pri tem se povezuje po načelu hierarhične ekvipotencialnosti, iz nižjih 

v višje pojme in posplošitve. Pojmi so eksistencialno odvisni od besed. Brez besed 

ni pojma, vsaj ne izoblikovanega in pripravljenega za predstavitev ter 

sporazumevanje. Od tod tesna povezanost pojmov z besedami, torej med 

mišljenjem in logičnim govorom. Ta povezava odločilno vpliva na notranjo 

konsistentnost pojmov, ta na razumevanje, to pa na logično in abstraktno 

mišljenje ter na druge miselne procese. Ravno zato je zelo pomembna učiteljeva 

razlaga, njegov pristop k razlagi pojmov in izbira besed. 

Anderson (1986) dokazuje, da je pri razlagi novih pojmov s pomočjo modela 

odnos model – resničnost hipotetičen oz. induktiven po naravi. Abstrakten odnos 

med modelom in resničnostjo od učiteljev zahteva, da pomagajo pri razvoju 

učenčevih sposobnosti razumevanja z namenom, da bodo učenci sposobni 

povezati model z realnostjo (Valanides, 2000). 

Haidar in Abraham (1991) pravita, da je razumevanje kemijskih pojmov 

zasnovano na predstavah učencev, zato bi morali biti učni načrti za kemijo 

napisani tako, da poudarjajo povezave med učenčevimi makroskopskimi 

izkušnjami, pridobljenimi pri praktičnih aktivnostih, in njihovimi 

submikroskopskimi in simbolnimi razlagami. Pri kemiji so pomembne izkušnje, 

vendar niso zadostne za razumevanje kemijskih pojmov. Pri učencih je treba 

razvijati povezave med makroskopskimi opazovanji v laboratoriju in 

submikropredstavitvami ter simbolnimi zapisi. Pri uresničevanju zahtev učnega 

načrta ima bistveno vlogo učitelj, ki vodi učni proces v smeri učenčevega razvoja 

kemijskih kompetenc, določenih v ciljih učnega načrta. 

Velik poudarek pri učenju dajemo učbenikom, ki so primarni viri, iz katerih 

učenci pridobivajo informacije. Mnogo učiteljev upošteva učbenike pri odločanju, 

kaj in kako poučevati. Kognitivna teorija o multimedijskem učenju predlaga, da se 



Finc, I. Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015. 

19 

učenec v multimedijskem učenju ukvarja s tremi pomembnimi kognitivnimi 

procesi. Prvi kognitivni proces (izbiranje) je vezan na verbalno informacijo 

(dobimo besedilno osnovo) in vizualno informacijo (dobimo slikovno osnovo). 

Drugi kognitivni proces (organiziranje) je vezan na besedilno osnovo, ki pogojuje 

verbalni model in slikovno osnovo, ki pogojuje vizualni model. Tretji kognitivni 

proces je združevanje, ko učenec zgradi povezavo med ustreznima dogodkoma v 

verbalnem in vizualnem modelu. Ta teorija predlaga, da je boljše predstaviti 

razlago z besedami in slikami skupaj, kot pa le z besedami. Ilustracije so osnova 

vizualnega učenja in vključujejo predstavitve, kot so fotografije, diagrami, 

grafikoni, grafi, risbe, tabele. Običajno je kar 55 % učbenikov namenjenih 

ilustracijam. Več pozornosti je treba posvetiti razumevanju vpliva vizualnih 

elementov na učence in njihovo učenje. V sodobnih učbenikih je v besedilo 

vključenih več slik, kot jih je bilo v preteklosti. To kaže na vpliv sodobnih 

tehnologij, ki omogočajo uporabo različnih materialov vizualizacije za 

predstavitev naravoslovnih pojmov (Devetak, 2010). 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako učenci razumejo prehranske pojme. 

Prehransko znanje otrok je v veliki meri odvisno od razumevanja pojmov. 

Pomembno je, da otroci pojme resnično razumejo in jih znajo ustrezno 

uporabljati. 

3.2 CILJI RAZISKOVANJA 

V okviru svojega diplomskega dela nameravam: 

– ugotoviti ustreznost uporabe prehranskih pojmov pri prehranskem 

izobraževanju, ki se izvaja pri pouku gospodinjstva. 

– preveriti nivo poznavanja prehranskih pojmov pred in po obravnavi 

prehranskih vsebin pri pouku gospodinjstva. 

3.3 DELOVNE HIPOTEZE 

S pomočjo pridobljenih rezultatov želim preveriti navedene hipoteze: 
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H1: Učenci pravilno razumejo prehranske pojme, ki se obravnavajo pri 

prehranskem izobraževanju v 6. razredu osnovne šole. 

H2: Razumevanje prehranskih pojmov se v času prehranskega izobraževanja 

izboljša. 

 

3.4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

Uporabila sem eksperimentalno kvantitativno metodo pedagoškega raziskovanja. 

Postopek zbiranja podatkov je anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa anonimni 

vprašalnik. Anketa je vsebovala 16 vprašanj, od teh 15 vprašanj odprtega tipa. 

V raziskavi je sodelovalo 125 učencev 6. razreda treh ljubljanskih osnovnih šol.   

Učence sem anketirala pred in po izvajanju prehranskega izobraževanja o 

hranilnih snoveh, ki se na šolah, ki sem jih obiskala, izvaja pri pouku 

gospodinjstva med mesecem novembrom in mesecem marcem. Vprašalnik je bil 

pred in po obravnavi snovi enak. Z njim sem preverjala nivo začetnega in 

končnega poznavanja in razumevanja pojmov, torej pred in po obravnavi 

prehranskih vsebin. 

Pridobljene podatke sem statistično ovrednotila s statističnim programom SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) in računalniškim programom Microsoft 

Office Excel. 

3.5 REZULTATI IN RAZPRAVA 

Za ugotavljanje razumevanja prehranskih pojmov sem glede na pojme, ki se 

uporabljajo v učnem načrtu za predmet gospodinjstvo, izbrala naslednje 

prehranske pojme: 

– hranilne snovi, 

– ogljikovi hidrati, 

– beljakovine, 

– maščobe, 

– zaščitne snovi. 
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Na začetku so učenci odgovarjali na vprašanje, katere snovi se nahajajo v hrani. V 

odgovorih so navajali posamezne hranilne snovi. Najpogosteje so kot snov 

omenjali sladkor, ki ga je po izobraževanju kot hranilno snov navajalo 24,8 % 

učencev. Sladkorja v tem primeru niso omenjali kot snov, ki jo uvrščamo med 

ogljikove hidrate. 

Preglednica 3: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Katere snovi so v hrani?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Beljakovine 82 63,6 86 66,7 

Maščobe 71 58,2 82 67,8 

Ogljikovi hidrati 86 70,5 94 77,7 

Zaščitne snovi (vitamini, 

minerali) 

65 53,3 81 66,9 

Sladkor 37 30,3 30 24,8 

 

Učenci so kot sestavine hrane navajali hranilne snovi, ki so jih poimenovali kot: 

beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate in zaščitne snovi, med katere so uvrščali 

vitamine in minerale.  

Iz preglednice 3 je razvidno, da je največji delež učencev (70,5 %)  navedel 

ogljikove hidrate kot snov, ki se nahaja v hrani. Po zaključenem izobraževanju o 

hranilnih snoveh so ogljikove hidrate učenci še vedno navajali najpogosteje. 

Učenci so pogosto (24,8 %) kot sestavino v hrani navajali sladkor. Sladkor spada 

v skupino ogljikovih hidratov in sicer med enostavne ogljikove hidrate. Vsi učenci 

tega ne vedo, ker pa se sladkor pogosto omenja v priporočilih zdravega načina 

prehranjevanja predvidevamo, da učenci povezujejo sladkor z negativnimi vplivi 

na zdravje, zlasti v povezavi z debelostjo ter civilizacijskimi boleznimi. In ker 

predvidevamo, da učenci te informacije dobro poznajo, so kot snov v hrani poleg 

obstoječih hranilnih snovi navajali tudi sladkor. 

Razlog za to pa so lahko tudi učbeniki oz. učbenik, kjer je sladkor oz. živila z več 

sladkorja naveden kot samostojen pojem: »Glede na vsebnost posameznih 

hranilnih snovi lahko živila razvrstimo v več skupin: živila z več ogljikovimi 
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hidrati, živila z več vitamini in mineralnimi snovmi, živila z več beljakovinami, 

živila z več maščobami in živila z več sladkorja« (Kostanjevec, 2004: 39−52). 

3.5.1 Hranilne snovi 

Delimo jih v več skupin: beljakovine, ogljikove hidrate, maščobe, vitamine, 

minerale,vlaknine in vodo. V grobem te snovi delimo na makro- in mikrohranila. 

Nekatera hranila lahko naše telo tvori samo, ostala hranila moramo zaužiti s 

hrano. Esencialna hranila so: aminokisline, nekatere maščobne kisline, minerali in 

vitamini. Če teh hranil ne zaužijemo dovolj, lahko nastopijo motnje v delovanju 

telesa (Skribe Dimec, Gostinčar, Blagotinšek, Florjančič, Zajc, 2012). 

Makrohranila so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in voda. Potrebujemo 

jih vsakodnevno v večjih količinah.  

Mikrohranila so vitamini in minerali. Telo jih potrebuje v manjših količinah. 

Delujejo kot katalizatorji oz. pospeševalci kemijskih reakcij pri izkoriščanju 

makrohranil. 

Neesencialne, a za zdravje pomembne snovi so nekatere vlaknine, ki vplivajo na 

peristaltiko. V hrani so tudi različni dodatki, začimbe, arome, barvila, ki jih telo 

prav tako ne prebavi, vendar vplivajo na okus, videz in trajnost hrane. 

Hrana, ki jo zaužijemo v dnevu, vsebuje kar 100.000 različnih sestavih, vendar je 

od tega le 300 hranilnih snovi, od tega pa je le 45 tistih, ki so nujno potrebne za 

naše telo (Skribe Dimec, Gostinčar, Blagotinšek, Florjančič, Zajc, 2012). 

Naše telo energijske potrebe zadovolji z naslednjimi osnovnimi hranili: 

– ogljikovi hidrati (krijejo od 55 % do 75 % potreb po energiji na dan); 

– maščobe (krijejo od 20 % do 30 % potreb po energiji na dan); 

– beljakovine (krijejo od 10 % do 15 % potreb po energiji na dan) (Brewer, 

2004). 

Potrebe organizma po energiji se razlikujejo, odvisne so od bazalnega 

metabolizma, aktivnosti, spola, starosti, energije potrebne za rast in razvoj itd. 

Vrednosti se navajajo v MJ. Bazalni metabolizem je pri običajni fizični aktivnosti 

največji porabnik energije in je odvisen od količine nemaščobne mase v telesu, 
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zato imajo moški višji bazalni metabolizem za približno 10 %, saj imajo več 

nemaščobne telesne mase, torej mišic. V obdobju rasti je potrebno pri 

ugotavljanju orientacijskih vrednosti za vnos energije in hranil poleg tega 

upoštevati še potrebe po energiji za razvoj telesne mase. Če dolgoročno vnašamo 

premalo ali preveč energije, je lahko zdravje človeka ogroženo (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kaj si učenci predstavljajo pod pojmom 

»hranilna snov.  

Vprašanje se je glasilo: »Kaj si predstavljaš pod pojmom hranilne snovi?« 

Dobili smo različne odgovore, ki so predstavljeni v preglednici 4. 

Preglednica 4: Razumevanje pojma »hranilna snov« med učenci 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Hranilna snov 5 4,1 14 11,6 

Zdravje 39 32,0 27 22,3 

Prehrana 50 41,0 51 42,1 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

V primeru, da so učenci v odgovoru navajali posamezno hranilno snov oz. snovi 

(beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in zaščitne snovi), smo odgovore 

razvrstili v kategorijo hranilna snov. 

Kategorija zdravje obsega odgovore, ki se nanašajo na vlogo hranilnih snovi v 

telesu (»hranilne snovi so potrebne za rast in razvoj«; »potrebne so za življenje«; 

»to so snovi, ki so potrebne za naše zdravje«; »to je nekaj, kar nahrani naše telo«). 

V kategorijo prehrana pa smo razvrstili odgovore, v katerih so učenci naštevali 

različna živila, ter odgovore, kjer si učenci pod pojmom hranilna snov 

predstavljajo: »hrano, ki jo jemo«; »snovi v jedeh«; »nekaj, kar je hranljivo«. 
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Učenci so odgovore iz kategorije prehrana pred (41 %) in po izobraževanju (42,1 

%) navajali najpogosteje. 

Sledi kategorija zdravje in nato kategorija hranilna snov. 

Glede na to, da so učenci med izobraževanjem spoznali pojem »hranilne snovi« in 

s tem povezane pojme, so po izobraževanju vseeno podajali zelo podobne 

odgovore kot pred izobraževanjem. 

Ocenjujemo, da pri učencih ni prišlo do bistvenih sprememb v razumevanju 

pojma »hranilne snovi«. 

Kot predlaga Marentič Požarnik (2000), se je pomembno zavedati, da sta učenje 

besede in učenje pojma ločena procesa, saj lahko pojem obvladamo, še preden 

imamo zanj primerno besedo. Zelo pogost pojav pri pouku je, da učenec uporablja 

vrsto izrazov za pojme, ne da bi jih obvladal. Otrok uporablja določen nabor 

besed, kar je lahko zavajajoče, saj ni znano ali besede tudi razume. Posamezne 

pojme lahko ustrezno uporablja v stavku, ali pozna definicijo, kar pa še ne pomeni 

razumevanja. Ko zna otrok povedati in s svojimi besedami razložiti pojem ter ga 

povezati z drugimi pojmi različnih tematskih skupin, pomeni, da ga razume. S tem 

pristopom bi lahko izboljšali razumevanje posameznih pojmov. 

Običajno se konkretne pojme poučuje s primeri, abstraktne pa z definicijami, in to 

šele takrat, ko so učenci sposobni osnovnega formalnega razmišljanja, to je od 12. 

leta dalje. Postopek poučevanja pojmov preko definicij naj bi potekal tako, da 

najprej posredujemo definicijo, nato je treba ugotoviti, ali učenci razumejo vse 

pojme v definiciji. Nove pojme je treba razložiti z značilnimi primeri, nato sledi 

preverjanje, ali učenci obvladajo nov pojem tako, da samostojno navedejo nekaj 

primerov (Marentič Požarnik, 2000). 

Torej zaključimo lahko, da bi bilo smiselno med poukom z izpraševanjem in 

povezovanjem večkrat preverjati, ali učenci pojme resnično razumejo. 

3.5.2 Ogljikovi hidrati 

Ogljikovi hidrati oskrbujejo telo z energijo. V telesu se razgradijo v glukozo, ki je 

poglavitni vir energije za organizem.  
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Ogljikove hidrate delimo na naravne in rafinirane. S postopkom rafiniranja živila 

predelajo in prečistijo, a jih s tem tudi osiromašijo, saj taka vsebujejo manj 

prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov.  

Naravni ogljikovi hidrati so polnovredna moka, rjavi sladkor, trsni sladkor, surovi 

arašidi, škrob in sadni sladkorji. Rafinirani pa beli sladkor, bela moka in izdelki iz 

nje, beli glazirani riž itd. (Gabrijelčič Blenkuš, 2005b). 

Odrasli potrebujejo med 5 g in 7 g ogljikovih hidratov na kilogram telesne mase. 

Pri oksidaciji 1 g glukoze nastane 17 KJ energije (Gabrijelčič Blenkuš, 2005b). 

Enostavni sladkorji ali monosaharidi povzročijo hiter porast glukoze v krvi in tako 

dajo v kratkem času največ energije, ki tudi hitro upade. Enostavne sladkorje v 

naravi najdemo v sadju. Sestavljeni (kompleksni) sladkorji, med katere uvrščamo 

saharozo, fruktozo, škrob in celulozo, dajejo dolgotrajnejšo oskrbo z energijo ter 

tako povzročijo počasnejši porast glukoze v krvi in so zelo razširjeni v rastlinskem 

svetu.  

Enostavni sladkorji naj ne prispevajo več kot 10 % dnevnih potreb po energiji. Ti 

hitro dvignejo raven sladkorja v krvi. Kompleksnejši sladkorji počasi dvigujejo 

raven krvnega sladkorja in vplivajo na energijsko gostoto zaužite hrane. Med 

ogljikovimi hidrati je tudi zelo pomembna prehranska vlaknina, ki sicer spada 

med neesencialna hranila (Gabrijelčič Blenkuš,2005b). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo 

na pojem »ogljikovi hidrati«.  

Vprašanje se je glasilo: »Kaj si predstavljaš pod pojmom ogljikovi hidrati?« 

Preglednica 5: Razumevanje pojma »ogljikovi hidrati« med učenci 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

Učenci povezujejo pojem z: N % N % 

Ogljikohidratnim živilom 20 16,4 44 36,4 

Zdravjem 20 16,4 12 9,9 

Splošno 21 17,2 18 14,9 

Brez odgovora 64 50 51 38,8 

Skupaj 125 100 125 100 
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Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. V preglednici so upoštevani le odgovori, ki so jih 

učenci napisali. Ostali učenci na to vprašanje niso odgovorili. 

V kategorijo ogljikohidratno živilo smo uvrstili odgovore, v katerih so učenci 

našteli vsaj en prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje ogljikove hidrate (kruh, 

sladkor, testenine, žita). 

V kategorijo zdravje smo uvrstili odgovore, ki se nanašajo na vlogo ogljikovih 

hidratov v telesu: »dajo nam veliko energije«; »potrebujemo jih za zdravje«; 

»potrebni so za moč«; »to je zdrava hranilna snov«; »to je zdrava hrana«. 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »predstavljam si nasitna živila«; »to je 

nekaj sladkega«; »to snovi, ki jih potrebujemo veliko«; »predstavljam si snovi v 

hrani«; »so na dnu prehranske piramide«.  

Pojavijo se tudi odgovori: »to je zrak, ki ga vdihavamo«; »so nekaj slabega«; »to 

je nezdrava hranilna snov«; »to je plin, ki te nahrani«; »predstavljam si debelost in 

telesno težo«. 

Iz preglednice 5 je razvidno, da so odgovori v posameznih kategorijah pred 

izobraževanjem zastopani v skoraj enakovrednih deležih. 

Po izobraževanju pa največji delež odgovorov zastopa kategorija ogljikohidratno 

živilo (36,4 %), iz česar lahko sklepamo, da učenci po izobraževanju pojem 

»ogljikovi hidrati« največkrat povezujejo s prehranskimi izdelki/živili, ki le-te 

vsebujejo. Največkrat kot primer navedejo kruh, nato sledijo žita in testenine. 

Glede na rezultate učenci poznajo ogljikove hidrate na ravni poznavanja živil, ki 

le-te vsebujejo. V smislu poznavanja in razumevanja pojma »ogljikovi hidrati« 

tekom izobraževanja niso napredovali, saj po izobraževanju kar 38,8 % učencev ni 

podalo odgovora na zastavljeno vprašanje. Največji odstotek odgovorov pa 

pripada kategoriji ogljikohidratno živilo, kjer so učenci le našteli eno ali več živil, 

ki le-te vsebujejo. 

Prav tako se redko se pojavlja povezava med ogljikovimi hidrati in energijo. Vedo 

pa, da so hranilne snovi v hrani na nek način potrebne za naš organizem.  
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S kognitivnim razvojem bodo v višjih razredih s pomočjo znanj, ki jih bodo 

usvojili pri predmetih kemija in biologija nadgradili in bodo tako lažje razumeli 

tudi prehranske pojme. 

Preglednica 6: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Kje najdemo ogljikove 

hidrate (OH)?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Ogljikohidratno živilo 68 55,7 96 79,3 

Splošno 34 27,9 17 14,0 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v dve kategoriji, ki smo ju oblikovali glede na 

pomensko sorodnost. 

V kategorijo ogljikohidratno živilo sodijo odgovori, v katerih so učenci našteli 

vsaj en prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje ogljikove hidrate (kruh, testenine, 

žita). 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »najdemo jih v hrani«; »so v spodnjem 

delu prehranske piramide«; »najdemo jih v telesu«. 

Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je pred izobraževanjem 55,7 % učencev 

odgovorilo, da ogljikove hidrate najdemo v živilih, v katerih prevladujejo 

ogljikovi hidrati (kruh, testenine, žita). Po izobraževanju pa se je delež teh 

odgovorov le še povečal (79,3 %). 

Trdimo lahko, da učenci poznajo živila, v katerih se nahajajo ogljikovi hidrati. 

Preglednica 7: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Ali tvoje telo potrebuje 

ogljikove hidrate (OH)? Utemelji odgovor.« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Da 75 61,5 77 63,6 

Da in omemba vloge v telesu 36 29,5 41 33,9 

Da in splošno 2 1,6 1 0,8 
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Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

Kategorija da obsega odgovore, kjer so učenci na zastavljeno vprašanje odgovorili 

pritrdilno. 

V kategorijo da in omemba vloge v telesu smo razvrstili odgovore, kjer so učenci 

še dodatno pojasnili, za kaj telo potrebuje ogljikove hidrate oz. omenili njihovo 

vlogo v telesu: »ogljikove hidrate  potrebujemo za energijo«; »potrebni so za 

življenje«; »rabimo jih za rast«; »potrebni so za zdravje«; »potrebuje jih za 

krepitev mišic«; »potrebuje jih za razvoj, za zaščito«; »potrebni so za prebavo«. 

V kategorijo da in splošno pa spadajo odgovori: »telo potrebuje zdravo in 

nezdravo hrano«; »potrebujemo vsega po malo«; »da, ker igram nogomet«. 

Največji delež učencev (61,5 %) že pred izobraževanjem odgovori, da naše telo 

potrebuje ogljikove hidrate, a odgovora ne zna utemeljiti. Po izobraževanju se ta 

delež minimalno poveča na 63,6 %. 

Sledijo odgovori z utemeljitvijo, katerih delež po izobraževanju je 33,9 %. 

Učenci odgovarjajo, da naše telo potrebuje ogljikove hidrate. Ocenjujemo, da se 

učenci zavedajo, da hrana vsebuje določene snovi, ki jih naše telo potrebuje za 

ohranjanje življenjskih funkcij. Nekateri celo povedo, da so te snovi (v tem 

primeru ogljikovi hidrati) potrebni za energijo, rast, obnovo organizma in jih 

sprejemajo kot hranilno snov, ki daje telesu energijo. 

Vendar je delež odgovorov z utemeljitvijo nizek, zato težko trdimo, da učenci 

resnično razumejo vlogo ogljikovih hidratov v organizmu. Utemeljitve so namreč 

precej splošne in dostikrat napačne, kar kaže na nerazumevanje pojma in 

pomanjkanje določenih znanj in predstav, predvsem s področja kemije in 

submikroskopskega nivoja snovi in delcev. Predvidevamo, da se bo to nadgradilo 

v višjih razredih osnovne šole. 

3.5.3 Beljakovine 

Beljakovine naše telo nujno potrebuje, saj iz njih tvori številne snovi, ki so 

potrebne za normalno delovanje telesa. 
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Potrebe po beljakovinah rastočega organizma se določajo s potrebami vzdrževanja 

in potrebami rasti. Delež potreb za rast je okoli 60 % od celokupnih potreb po 

beljakovinah v prvem mesecu življenja, nato pade na 11 % do petih let. Po ocenah 

delež beljakovin pri skupnem vnosu energije med 4. in 13. letom znaša 10 %. 

Dnevne potrebe po beljakovinah so odvisne od spola, starosti in telesne teže, tako 

je potreba po beljakovinah za odrasle približno 0,8 g beljakovin na kilogram 

telesne teže. Več jih potrebujejo otroci in mladostniki v dobi rasti ter nosečnice in 

doječe matere, to je približno 2 g na kilogram telesne teže. Pri oksidaciji 1 g 

beljakovine nastane 17 KJ energije (Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Prekomeren delež beljakovin v prehrani lahko preobremeni našo presnovo in 

vpliva tudi na slabše izkoriščanje kalcija, ki je potreben za normalno delovanje 

živčevja in mišičevja (Gabrijelčič Blenkuš, 2005b). 

Učence smo spraševali o poznavanju beljakovin. Pričakovali smo odgovore v 

povezavi z prehrano in zdravjem. 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo 

na pojem »beljakovine«, torej razumevanje pojma samega, njihova vloge v telesu 

in kje se nahajajo. 

Vprašanje se je glasilo: »Kaj si predstavljaš pod pojmom beljakovine?« 

Preglednica 8: Razumevanje pojma »beljakovine« med učenci. 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Beljakovinsko živilo 53 43,4 55 45,5 

Zdravje  18 14,8 18 14,9 

Splošno 13 16,7 15 12,4 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

V kategorijo beljakovinsko živilo smo uvrstili odgovore, v katerih so učenci 

našteli vsaj en prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje beljakovine (beljak, meso, 

jajca, mleko).  
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V kategorijo zdravje smo uvrstili odgovore, ki se nanašajo na vlogo beljakovin v 

telesu: »beljakovine krepijo imunski sistem«; »imajo zdravilne lastnosti«; »sodijo 

k zdravi prehrani«; »potrebujemo jih za izgradnjo, rast, razvoj«, »beljakovine 

potrebujemo za mišice«. 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »predstavljam si celico«; »so dobrega 

okusa in bele barve«; »to so snovi, ki jih potrebujemo za življenje«. 

Pojavijo se tudi odgovori: »predstavljam si bele kovine«; »to je nekaj slabega«; 

»to so snovi, ki redijo«; »to je nezdrava snov v čokoladi«. 

Iz preglednice 8 lahko razberemo, da si največji delež učencev pred 

izobraževanjem (43,4 %) in po izobraževanju (45,5 %) pod pojmom beljakovine 

predstavlja beljakovinska živila. Največkrat podan odgovor na vprašanje je jajčni 

beljak, sledi odgovor jajce, temu pa odgovor mleko. 

Sledi kategorija zdravje in nato kategorija splošno. 

Trdimo lahko, da večina učencev pozna pojem beljakovine na ravni naštevanja 

beljakovinskih živil. Nekateri učenci pravilno navedejo vlogo beljakovin v telesu, 

a je teh odgovorov ponovno premalo, da bi lahko trdili, da učenci resnično 

razumejo vlogo beljakovin v telesu. 

Preglednica 9: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Kje najdemo beljakovine?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Beljakovinsko živilo 87 71,3 108 89,3 

Splošno 25 20,5 13 10,7 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezni kategoriji, ki smo ju oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

V kategorijo beljakovinsko živilo sodijo odgovori, v katerih so učenci našteli vsaj 

en prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje beljakovine (mleko, meso, jajca, 

stročnice). 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »najdemo jih v hrani«; »so na kmetiji«; 

»najdemo jih v prehranski piramidi«; »beljakovine so v trgovini«; »v kuhinji«. 
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Iz preglednice 9 je razvidno, da je pred izobraževanjem 71,3 % učencev 

odgovorilo, da beljakovine najdemo v beljakovinskih živilih. Po izobraževanju pa 

se je delež teh odgovorov le še povečal (89,3 %). 

Zanimivo je dejstvo, da veliko učencev besedo beljakovine takoj poveže z jajčnim 

beljakom. Domnevamo, da zaradi pojma samega, saj vsebuje besedo beljak. Jajčni 

beljak pa vsebuje beljakovine. Učenci pri naštevanju beljakovinskih živil 

najpogosteje navajajo odgovora mleko in jajca. Odgovora meso in stročnice se 

pojavljata redko. 

Preglednica 10: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Ali tvoje telo potrebuje 

beljakovine? Utemelji odgovor.« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Da 81 66,4 73 60,3 

Da in omemba vloge v telesu 26 21,3 40 33,1 

Da in splošno 2 1,6 0 0 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

Kategorija da obsega odgovore, kjer so učenci na zastavljeno vprašanje odgovorili 

pritrdilno. To pomeni, da vedo, da naše telo beljakovine potrebuje, ne vedo pa, za 

kaj jih potrebuje. 

V kategorijo da in omemba vloge v telesu smo razvrstili odgovore, kjer so učenci 

še dodatno pojasnili, za kaj telo potrebuje beljakovine oz. omenili njihovo vlogo v 

telesu: »beljakovine potrebujemo za krepitev kosti«; »potrebujemo jih za 

življenje«, »dobre so za zdravje«; »beljakovine potrebujemo za mišice, za moč, za 

energijo«. 

V kategorijo da in splošno pa spadajo odgovori: »potrebujemo vsega po malo«; 

»moje telo potrebuje beljakovine, ker igram nogomet«; »beljakovine potrebujemo 

za sitost«. 

Največji delež učencev (66,4 %) pred izobraževanjem odgovori, da naše telo 

potrebuje beljakovine, a odgovora ne zna utemeljiti. Iz preglednice 10 pa je 
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razvidno, da se po izobraževanju delež odgovorov brez utemeljitve nekoliko 

zmanjša (60 %), delež odgovorov z utemeljitvijo pa se glede na delež pred 

izobraževanjem nekoliko poveča (33,1 %). 

Rezultat pripisujem dejstvu, da se na splošno in v šolah poudarja pomen 

beljakovin kot gradnikov telesa in kot hranilno snov, ki je potrebna za rast, moč. 

Ker pa učenci v šestem razredu ne posedujejo znanja o metabolizmu, 

aminokislinah, mikro mulekulah itn., si ta pojem težko predstavljajo na način, ki 

bi bil potreben za razumevanje teh procesov v telesu. 

3.5.4 Maščobe 

Poleg ogljikovih hidratov so maščobe pomemben vir energije, posebej pri večjih 

naporih.  

V prehrani ni pomembna zgolj količina zaužitih maščob, temveč tudi kakovost. 

Maščobe niso le v živilih samih, z njimi hrano tudi pripravljamo (kuhamo, 

pečemo, cvremo, dušimo) (Kresal Bizaj, 2008). 

Nasičene maščobne kisline so maščobne kisline sestavljene iz manjšega števila C-

atomov (od 4 do 18), med katerimi so le enojne vezi. Prisotne so večinoma v hrani 

živalskega izvora, kamor prištevamo svinjsko mast, meso in mesne izdelke, mleko 

in mlečne izdelke. Njihov vnos je lahko povezan s povečano količino holesterola 

celo pri otrocih in mladostnikih (Gordon in Joiner-Bej, 2005). 

Mononenasičene maščobne kisline (npr. omega-9) ne vplivajo na povečanje 

količine holesterola v krvi. Priporočen vnos je večji od 10 % dnevnega 

energijskega vnosa maščob, saj imajo pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni 

srca in ožilja (Gabrijelčič Blenkuš, 2005b). 

Esencialni maščobni kislini sta omega-3 (alfa linolejska kislina) in omega-6 

(linolna kislina). (Kresal Bizaj, 2008). 

Polinenasičene maščobne kisline (npr. omega-6 in omega-3) vsebujejo življenjsko 

pomembne maščobne kisline, za katere trdijo, da preprečujejo arteriosklerozo in 

pomagajo pri zdravljenju in preprečevanju presnovnih motenj (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2005b). 
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Dnevni vnos omega-3 maščobnih kislin ne sme presegati 3 % celotne dnevne 

energije, priporočena vrednost je 1 %. Pri zdravih mladostnikih so bile 

ugotovljene povprečne potrebe omega-6 maščobnih kislin okoli 6,5 g na dan 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

Ne smemo pozabiti, da se maščobe tvorijo tudi iz ogljikovih hidratov, kadar telo 

dobi več energije iz ogljikovih hidratov (Plevnik Žnidarec, 2009). 

V prehrani so maščobe pomembne tudi zaradi razpoložljivosti vitaminov, ki so 

topni v maščobah (A, D, E, K) ter okusa, ki ga maščobe dajejo jedem. Nenasičene 

maščobne kisline naj bi predstavljale okoli 60 % vseh vnesenih maščob in lahko 

dosegajo 20 % dnevnega energijskega vnosa (Gabrijelčič Blenkuš, 2005b). 

V vsakodnevni prehrani naj bi bilo 15 do 30 % energije iz maščob, od tega 7 % iz 

nasičenih, 6 do 10 %  iz polinenasičenih in 1 do 2 % iz omega-3 maščobnih kislin. 

Strokovnjaki za prehrano in zdravje ne priporočajo več kot 300 mg zaužitega 

holesterola dnevno. Odrasli potrebujejo 0,8 g do 1 g maščob na kilogram 

normalne telesne teže. Iz 1 g maščob pri oksidaciji nastane kar 39 KJ energije 

(Pokorn, 2003). 

V obdobju rasti imajo otroci in mladostniki dodatne potrebe po energiji, posebej v 

prvih mesecih življenja in v času pubertete. Že v otroški dobi obstajajo povezave 

med hrano, maščobami v krvi in nastankom sprememb v ožilju, zato je treba po 

drugem letu postopoma zmanjšati vnos maščob na 30 do 35 % vnosa energije 

(Referenčne vrednosti za vnos hranil, 2004). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo 

na pojem »maščobe«. 

Vprašanje se je glasilo: »Kaj si predstavljaš pod pojmom maščobe?« 
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Preglednica 11: Razumevanje pojma »maščobe« med učenci. 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Maščobno živilo 37 30,3 38 31,4 

Zdravje 13 10,7 10 8,3 

Debelost 33 27,0 29 24,0 

Ne vem 39 32,0 44 36,3 

Skupaj  122 100 121 100 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

V kategorijo maščobno živilo smo uvrstili odgovore, v katerih so učenci našteli 

vsaj en prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje maščobe (mast, olje, maslo, 

majoneza). Najpogosteje se pojavil odgovor mast, sledita olje in majoneza. 

V kategorijo zdravje smo uvrstili odgovore, ki se nanašajo na vlogo maščob v 

telesu: »maščob ne smemo uživati v prevelikih količinah«; »maščobe naše telo 

ščitijo pred mrazom«; »maščobe so hrana za notranje organe«; »maščobe 

potrebujemo za energijo«. 

Kategorija debelost obsega odgovore: »to je nekaj, kar redi«; »predstavljam si 

telesno maščobo«; »predstavljam si velik trebuh«; »predstavljam si ljudi s 

preveliko telesno težo«.  

V kategorijo ne vem smo uvrstili odgovore učencev, ki so bodisi odgovorili z »ne 

vem« bodisi pustili prostor za odgovor prazen (tu smo domnevali, da odgovora na 

vprašanje ne poznajo). 

Iz preglednice 11 je razvidno, da pred (32,0 %) in po izobraževanju (36,3 %) 

prevladuje delež odgovorov kategorije ne vem.  

Deleža odgovorov kategorij debelost in zdravje sta se po izobraževanju nekoliko 

zmanjšala. 

Delež odgovorov iz kategorije maščobno živilo pa se je po izobraževanju le malo 

povečal. 
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Zanimiv je podatek, da veliko učencev navaja meso kot maščobno živilo in da 

27,0 % učencev pred in 24 % po izobraževanju pojem maščobe takoj poveže z 

debelostjo.  

Prav tako je bil velikokrat podan odgovor, kjer si učenci pod pojmom maščobe 

predstavljajo nekaj nezdravega in trdijo, da maščobe niso dobre za naše zdravje.  

Ponovno lahko odgovore povežemo s pomanjkanje znanja na submikroskopskem 

nivoju. Učenci so zmedeni, saj zaradi pomanjkanja razumevanja težko ločijo med 

maščobo kot hranilno snovjo in telesno maščobo. To dokazuje visok delež 

odgovorov, povezanih z debelostjo. 

Preglednica 12: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Kje najdemo maščobe?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Maščobno živilo 64 52,5 75 62,0 

Živila z več sladkorja 24 19,7 38 31,4 

Splošno 30 24,6 22 18,2 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v tri kategorije, ki smo jih oblikovali glede na 

pomensko sorodnost. 

V kategorijo maščobno živilo sodijo odgovori, v katerih so učenci našteli vsaj en 

prehranski izdelek/živilo, ki vsebuje maščobe (maslo, olje, mast, majoneza). 

Najpogosteje se je pojavil odgovor mast, sledita olje in majoneza. 

V kategorijo živila z več sladkorja smo uvrstili odgovore, v katerih so učenci 

naštevali živila, v katerih prevladujejo ogljikovi hidrati, ne pa maščobe (Haribo 

bomboni, sladkarije, krompir, sladkor). 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »najdemo jih v kuhinji«; »so v telesu«; 

»na trebuhu«; »v trgovini«; »v nezdravi hrani«; »v Mcdonald'su«; »na vrhu 

prehranske piramide«. 

Iz preglednice 12 je razvidno, da je pred izobraževanjem 52,5 % učencev 

odgovorilo, da maščobe najdemo v maščobnih živilih. Po izobraževanju pa se je 

delež teh odgovorov le še povečal (62,0 %). 
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19,7 % učencev pred in 31,4 % učencev po izobraževanju meni, da se maščobe 

nahajajo v živilih z veliko sladkorja oz. v živilih, v katerih prevladujejo ogljikovi 

hidrati (bomboni, krompir, sladkor itn). Torej sladkor v prvi vrsti povezujejo z 

maščobo in ne z ogljikovimi hidrati.  

Ocenjujemo, da učenci poznajo pojem maščobe na ravni naštevanja maščobnih 

živil. Pomen maščob za zdravje nekateri sicer poznajo, a je tu ponovno prisotno 

pomanjkanje kemijskega predznanja in predstav, ki so z njim povezane. 

Učenci prav tako ne razumejo procesa pretvorbe ogljikovih hidratov v maščobe, 

česar posledica je shranjevanje le-teh v obliki adipoznega (maščobnega) tkiva. 

Ker poznajo dejstvo, da sladka živila redijo, iz tega sklepajo, da ta vsebujejo 

maščobo. 

Preglednica 13: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Ali tvoje telo potrebuje 

maščobe?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Da 72 59,0 81 66,9 

Da in omemba vloge v telesu 22 18,0 23 19,0 

Debelost 7 5,7 19 15,7 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

Kategorija da obsega odgovore, kjer so učenci na zastavljeno vprašanje odgovorili 

pritrdilno. 

V kategorijo da in omemba vloge v telesu smo razvrstili odgovore, kjer so učenci 

še dodatno pojasnili, za kaj telo potrebuje maščobe oz. omenili njihovo vlogo v 

telesu: »maščobe potrebujemo za izolacijo oz. zaščito pred mrazom«; 

»potrebujemo jih za zaščito notranjih organov«; »potrebuje jih za ohranjanje 

telesne temperature«; »da, kot glavni vir energije«. 

V kategorijo debelost pa spadajo odgovori: »maščob ne smemo jesti 

veliko/preveč, ker se zaradi debelosti pojavijo številne bolezni«; »moje telo 

maščobe potrebuje, a zelo malo, da ne bom debel«. 
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Iz preglednice 13 lahko razberemo, da največji delež učencev (59,0 %) že pred 

izobraževanjem odgovori, da naše telo potrebuje maščobe, a odgovora ne zna 

utemeljiti. Po izobraževanju se ta delež le še nekoliko poveča (66,9 %). 

Sledijo odgovori z utemeljitvijo, katerih delež po izobraževanju je 19,0 %. 

Zanimiv je podatek, da se po izobraževanju poveča delež odgovorov, v katerih so 

učenci maščobe povezovali z debelostjo (15,7 %).  

Kot že omenjeno, učenci maščobe v veliki meri povezujejo z debelostjo. Maščobe 

so energijsko bogato živilo, a ko razmišljamo o debelosti, vsekakor ne smemo 

pozabiti na ogljikove hidrate, še posebej ne na enostavne ogljikove hidrate, ki se, 

če jih naše telo ne porabi kot vir energije, pretvorijo v adipozno (maščobno) tkivo. 

Nekatere študije namreč dokazujejo, da je nadpovprečno uživanje ogljikovih 

hidratov eden glavnih razlogov za razvoj debelosti (Wurtman, 1984). Seveda pa 

obstajajo tudi študije, ki to zanikajo in dokažejo, da so glavni krivec za razvoj 

debelosti maščobe (Drewnovski A. in sod., 1992). 

3.5.5 Zaščitne snovi (vitamini in elementi) 

Vitamini so skupina kemično različnih snovi, ki jih telo nujno potrebuje za 

normalno delovanje. Vitamini sodelujejo v številnih telesnih procesih. Ker jih 

človeški organizem ni sposoben sintetizirati (razen v manjših količinah vitamina 

D in K ter biotina), jih moramo v končni obliki ali kot provitamine dobiti s hrano. 

Nobeno živilo ne vsebuje vseh vitaminov, zato moramo za pokritje vseh potrebnih 

vitaminov uživati pestro prehrano. Znani so številni vzroki, ki lahko vodijo do 

znakov pomanjkanja vitaminov, kljub ustrezni prehrani. Določena bolezenska 

stanja (diabetes, malabsorpcija), kajenje, stres, hormonska kontracepcija in 

alkohol zahtevajo povečan vnos določenih vitaminov.  

Le s skrbno načrtovano prehrano, ki vključuje zadostne količine sadja in zelenjave 

ter optimalen vnos ostalih živil, lahko pokrijemo potrebe po vitaminih in 

elementih. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se med transportom, skladiščenjem, 

predelavo in pripravo hrane izgubi ali uniči okrog 10–30 % vitaminov in tudi 

elementov. Vedno večje poudarke, da težko zadostimo vsem potrebam organizma 

po vitaminih in mineralih, pogosto izkoriščata prehrambna in farmacevtska 
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industrija, ki izdelkom dodajata različne vitamine in elemente. Raziskave pa 

potrjujejo večji zaščitni učinek vitaminov in elementov zaužitih z živili, kot s 

prehranskimi dopolniti oziroma obogatenimi živili. 

Elementi so prav tako življenjsko pomembne snovi, ki jih telo nujno potrebuje, 

čeprav v zelo majhnih količinah. Elementi so anorganske snovi, ki jih delimo na 

makroelemente − natrij, kalij, kalcij, magnezij, klor, fosfor in žveplo, ter na 

mikroelemente − železo, jod, baker, cink, kobalt, krom, selen, fluor, mangan, 

molibden. Pomanjkanje posameznih elementov je pri ljudeh po navadi redko, saj 

rastlinska in živalska hrana vsebujeta dovolj teh snovi. Do pomanjkanja pa vseeno 

lahko pride pri dolgotrajni enolični prehrani ali pri prevelikem vnosu vlaknin, ki 

lahko vežejo nekatere elemente. Potrebe po elementih se povečajo tudi pri 

dolgotrajni driski, pri nosečnosti, dojenju in nekaterih boleznih (Referenčne 

vrednosti za vnos hranil, 2004). 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanja, ki se navezujejo 

na pojem »zaščitne snovi«. 

Vprašanje se je glasilo: »Kaj si predstavljaš pod pojmom zaščitne snovi?« 

Preglednica 14: Razumevanje pojma »zaščitne snovi« med učenci 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Zdravje 58 47,5 41 33,9 

Vitamini in elementi 16 13,1 23 19,0 

Drugo 3 2,5 11 9,1 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

V kategorij zdravje smo uvrstili odgovore, ki se nanašajo na vlogo zaščitnih snovi 

v telesu: »to so snovi, ki ščitijo naše telo, zdravje«; »snovi, ki pomagajo povečati 

odpornost«; »so preventiva bolezni«; »ščitijo telo pred virusi«. 

Kategorija vitamini in elementi obsega odgovore, v katerih so učenci omenili ali 

vitamine ali elemente ali oboje. 
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Kategorija drugo pa obsega odgovore: »to so zdravila«; »prehranska dopolnila«; 

»pod pojmom hranilne snovi si predstavljam zdravo hrano«. 

Učenci so povezovali ta pojem tudi z neprehranskimi pojmi: »to je zaščita kovin«, 

»predstavljam si ščit« in pa tudi z debelostjo: »so zaščita pred debelostjo«. 

Kot lahko razberemo iz preglednice 14, si učenci pod pojmom zaščitne snovi pred 

izobraževanjem v največjem deležu (47,5 %) predstavljajo nekaj, kar ščiti naše 

zdravje, telo (kategorija zdravje).  

Po obravnavi se ta odstotek zniža (33,9 %). Poviša pa se odstotek odgovorov 

kategorije vitamini in elementi (19,0 %). 

Preglednica 15: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Kaj uvrščamo med 

zaščitne snovi?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Vitamini in elementi 32 26,2 46 38,0 

Sadje in zelenjava 44 36,1 56 46,3 

Drugo 17 13,9 12 9,9 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v posamezne kategorije, ki smo jih oblikovali 

glede na pomensko sorodnost. 

Kategorija vitamini in elementi obsega odgovore, v katerih so učenci omenili ali 

vitamine ali elemente ali oboje. 

Kategorija sadje in zelenjava obsega odgovore, v katerih so učenci omenili ali 

sadje ali zelenjavo ali oboje. 

V kategorijo drugo pa smo razvrstili odgovore: »sirupe«; »tablete«; »čaj«; 

»železo«; »mikroorganizme«; »zdravila«; »hrano, ki nas ščiti«.  

Iz preglednice 15 je razvidno, da učenci pred in po izobraževanju med zaščitne 

snovi v prvi vrsti uvrstijo sadje in zelenjavo, nato sledi kategorija vitamini in 

elementi. 
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Učenci povezujejo vitamine in elemente predvsem s sadjem in zelenjavo. 

Ocenjujemo, da so bili s tem seznanjeni že v nižjih razredih osnovne šole. 

Preglednica 16: Predstavitev odgovorov na vprašanje »Kje najdemo zaščitne 

snovi?« 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Živila, ki vsebujejo zaščitne snovi 60 49,2 79 65,3 

Vitamini in elementi 1 0,8 14 11,6 

Splošno 29 23,8 18 14,9 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v tri kategorij, ki smo jih oblikovali glede na 

pomensko sorodnost. 

V kategorijo živila, ki vsebujejo zaščitne snovi sodijo odgovori, v katerih so 

učenci našteli vsaj eno živilo, ki zaščitne snovi vsebuje (jabolka, borovnice, 

limone, sadje in zelenjava). 

Kategorija vitamini in elementi obsega odgovore, v katerih so učenci omenili ali 

vitamine ali elemente ali oboje. 

Kategorija splošno pa obsega odgovore: »najdemo jih v hrani«; »v trgovini«; »v 

lekarni«; »v našem telesu«; »so v zdravilih«; »v gozdu, na drevesih in na tleh«; 

»najdemo jih na polju«. 

Iz preglednice 16 je razvidno, da bi učenci zaščitne snovi v največjem deležu 

(65,3 % po izobraževanju) iskali v živilih, ki vsebujejo zaščitne snovi (jabolka, 

borovnice, limone, sadje in zelenjava). 

Kategoriji živila, ki vsebujejo zaščitne snovi po deležu odgovorov, sledi kategorija 

splošno (14,9 % po izobraževanju). 

V nadaljevanju so predstavljeni odgovori na vprašanje: »Kakšen je pomen 

zaščitnih snovi za zdravje?« 
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Preglednica 17: Razumevanje pomena zaščitnih snovi za zdravje. 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Razložijo pomen 45 36,9 41 33,9 

Vedo, da pomen obstaja 35 28,7 39 32,2 

 

Odgovore učencev smo razvrstili v dve kategoriji, ki smo ju oblikovali glede na 

pomensko sorodnost. 

V kategorijo razložijo pomen smo razvrstili odgovore, v katerih so učenci 

pojasnili pomen zaščitnih snovi za zdravje: »telo ščitijo pred virusi«; »povečajo 

odpornost proti boleznim«; »ščitijo in ohranjajo zdravje«. 

V kategorijo vedo, da pomen obstaja spadajo odgovori, iz katerih je bilo razvidno, 

da se učenci zavedajo pomena zaščitnih snovi za naše zdravje, a odgovora ne 

utemeljijo: »zaščitne snovi so zelo pomembne«. 

Iz preglednice 17 razberemo, da je pred izobraževanjem večji delež učencev (36,9 

%) razložilo pomen zaščitnih snovi za zdravje kot po izobraževanju (33,9 %). 

Delež tistih odgovorov, iz katerih je razvidno, da se učenci zavedajo pomena 

zaščitnih snovi za naše zdravje, pa se je po izobraževanju povečal (32,2 %). 

3.5.6 Poznavanje živil glede na hranilno snov 

Poleg poznavanja pojmov nas je prav tako zanimalo, koliko učenci poznajo 

hranilne snovi v posameznih živilih. Živila vsebujejo različno količino hranilnih 

snovi. V nekaterih določena snov prevladuje, zato lahko na osnovi hranilne snovi 

lahko oblikujemo skupine živil.  

Vprašanje 16 je predstavljalo preglednico, v kateri je bilo naštetih 20 posameznih 

živil iz različnih skupin. Naloga učencev je bila, da označi v katero skupino glede 

na prevladujočo hranilno snov spada živilo (glej prilogo 1). 

Ugotavljala sem skupno število pravilnih odgovorov pri posameznem učencu. 

Učenci so lahko skupaj zbrali 20 točk. Preglednica 18 prikazuje povprečno število 

pravilnih odgovorov učencev pred in po izobraževanju. 
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Preglednica 18: Povprečno število pravilnih odgovorov na vprašanje o poznavanju 

živil glede na hranilno snov pred in po izobraževanju  

Pred izobraževanjem Po izobraževanju t P 

N M* N M* 

114 12,17 114 13,98 -3,942 0,000 

Legenda: *M – povprečno število pravilnih odgovorov od skupaj 20 možnih odgovorov 

 

Učenci so po izobraževanju v povprečju zbrali več pravilnih odgovorov (M = 

13,98) kot pred (M = 12,17) izobraževanjem. 

Obstaja statistično pomembna razlika (p < 0,05), zato lahko trdimo, da se je 

znanje učencev o vsebnosti hranilnih snovi v živilih po izobraževanju izboljšalo.  

V preglednici 19 so našteta posamezna živila iz vprašanja 16 in deleži pravilnih 

odgovorov za vsako živilo posebej pred in po izobraževanju. 
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Preglednica 19: Predstavitev deleža pravilnih odgovorov − uvrstitev posameznih 

živil v eno od štirih skupin hranilnih snovi glede na prevladujočo hranilno snov − 

pred in po izobraževanju. 

 Pred izobraževanjem Po izobraževanju 

 N % N % 

Polnozrnat kruh  98 80,3 109 90,1 

Skuta  58 47,5 78 64,5 

Maslo 84 68,9 98 81,0 

Jabolko 103 84,4 113 93,4 

Sladkor 21 17,2 16 13,2 

Jajčni beljak 103 84,4 106 87,6 

Smetana 39 32,0 54 44,6 

Testenine (rezanci, 

špageti,...) 

83 68,0 99 81,8 

Brokoli 90 73,8 106 87,6 

Bomboni Haribo 16 13,1 10 8,3 

Olje  95 77,9 109 90,1 

Zelena solata 95 77,9 108 89,3 

Moka 88 72,1 105 86,8 

Špinača  90 73,8 92 76,0 

Piščančje meso 55 45,1 70 57,9 

Arašidi  21 17,2 42 34,7 

Borovnice 99 81,1 106 87,6 

Ribe 58 47,5 77 63,6 

Limona 96 78,7 107 88,4 

Riž 92 75,4 103 85,1 

 

Najmanj pravilnih odgovorov opazimo pri živilih, ki vsebujejo veliko sladkorja ali 

veliko maščobe.  

Kot že ugotovljeno v poglavju Maščobe, je veliko učencev mnenja, da v živilih z 

veliko vsebnostjo ogljikovih hidratov (sladkor, Haribo bomboni) prevladujejo 

maščobe, saj učenci sladkor povežejo z debelostjo in posledično z nastankom 

telesne maščobe in presežkom le-te. 
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Zanimiva je ugotovitev, da se je delež pravilnih odgovorov po izobraževanju v 

nekaterih primerih še zmanjšal. Tako je sladkor po izobraževanju pravilno med 

ogljikohidratna živila uvrstilo le 13,2 % učencev, Haribo bombone pa le 8,3 %. 

Pri arašidih in smetani (v katerih prevladujejo maščobe) pred izobraževanjem prav 

tako opazimo nizek delež pravilnih odgovorov. Ta se po izobraževanju nekoliko 

poviša. 

Nizek delež pravilnih odgovorov je (predvsem pred izobraževanjem) opaziti tudi 

pri piščančjem mesu (prevladujoča hranilna snov so beljakovine). Ocenjujemo, da 

bistvenega napredka pri razvrščanju živil v skupine učenci v času izobraževanja 

niso dosegli. Skupno število pravilnih odgovorov je bilo še vedno nizko. 

4 SKLEPI 

Razumevanje posameznih pojmov je pomembno, saj se na podlagi tega oblikujejo 

nove miselne povezave, ki kasneje omogočajo širjenje znanja in omogočajo 

razumevanje na več področjih, ter tako njegovo nadgrajevanje. Prav tako pa je 

pomembno, da so pojmi prilagojeni stopnji kognitivnega razvoja učencev, saj jih 

le tako lahko popolnoma razumejo in jih po potrebi med seboj tudi povezujejo. V 

diplomskem delu smo se osredotočili na poznavanje prehranskih pojmov. 

V empiričnem delu smo ugotavljali poznavanje naslednjih prehranskih pojmov: 

hranilne snovi, ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine, zaščitne snovi, preverjali 

pa smo tudi, kako uspešni so učenci pri razvrščanju živil v skupine glede na 

vsebnost posameznih hranilnih snovi. 

Na začetku smo učence povprašali o snoveh, ki se nahajajo v hrani. V odgovorih 

so navajali posamezne hranilne snovi. Izkazalo se je, da od hranilnih snovi učenci 

najbolj poznajo ogljikove hidrate. Zavedajo se, da jih naše telo potrebuje za rast, 

razvoj, energijo, vendar pa tega ne razumejo popolnoma. Ocenjujem, da učenci na 

tej stopnji še ne razumejo procesov pretvorbe hranilnih snovi v energijo. To lahko 

razložimo tudi s stopnjo njihovega kognitivnega razvoja. 

Velik delež učencev je sladkor navajal kot posamezno hranilno snov, ne pa kot 

živilo, ki ga uvrščamo v skupino živil z več ogljikovimi hidrati. Informacije o 

sladkorju, ki se pogosto povezujejo s škodljivim vplivom na zdravje zaznajo tudi 
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učenci, kar so navajali v utemeljitvah o pomenu sladkorja za naše telo.  Vse bolj 

se poudarja škodljivost sladkorja tako v hrani, kot v sladkanih pijačah in s tem 

povezana debelost ter civilizacijske bolezni.  

Ocenjujemo, da večina učencev pozna pojem beljakovine na ravni naštevanja 

beljakovinskih živil, čeprav imajo težave tudi pri določanju nekaterih tipičnih 

beljakovinskih živil (ribe, piščančje meso). Učenci tudi navajajo vlogo beljakovin 

v telesu. Vedo, da so beljakovine potrebne za rast, razvoj, izgradnjo, zdrav 

imunski sistem, vendar pa še nimajo potrebnih znanj, da bi te procese razumeli. 

Predvidevam, da bodo znanja o tem pridobili ter nadgradili v zadnjem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, na primer pri pouku kemije, kjer bodo obravnavali 

molekulsko zgradbo, velikosti delcev, povezovanje delcev idr. 

Zanimiva je ugotovitev, da veliko učencev besedo beljakovine povezuje z jajčnim 

beljakom. Domnevam, da zaradi pojma samega, saj vsebuje besedo beljak. Jajčni 

beljak pa vsebuje beljakovine. Iz podatkov lahko sklepamo, da so učenci med 

izobraževanjem le pridobili določeno znanje o beljakovinah kot hranilni snovi. 

Večina učencev ve, v kateri hrani se beljakovine najpogosteje nahajajo in kakšna 

je njihova vloga v telesu. Vendar pa tega niso sposobni popolnoma razumeti. V 

višjih razredih bodo za razumevanje natančnejših procesov pridobili ustrezna 

znanja o beljakovinah, pa tudi stopnja kognitivnega razvoja bo kasneje 

primernejša za usvajanje tovrstnih znanj. 

Pogosto so bili podani odgovori, kjer si učenci pod pojmom maščobe 

predstavljajo nekaj nezdravega in trdijo, da maščobe niso dobre za naše zdravje.  

Velik delež učencev tudi po izobraževanju meni, da se maščobe nahajajo v živilih, 

v katerih prevladujejo ogljikovi hidrati (bomboni, krompir, sladkor itn.). Učenci 

sladka živila pogosto povezujejo z maščobo.  

Domnevam, da učenci poznajo pojem maščobe le na ravni naštevanja maščobnih 

živil. Nekateri navedejo tudi pomen le-teh za zdravje (nudijo zaščito organom, 

potrebne za energijo), vendar je bilo v  opravljeni raziskavi teh odgovorov malo. 

Učenci šestega razreda še ne razumejo procesa pretvorbe ogljikovih hidratov v 

maščobe, pogosto pa se zavedajo, da maščobe vplivajo na pojav debelosti. Ker 

pogosto poznajo tudi dejstvo, da sladkor in sladkarije lahko vplivajo na povečanje 
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telesne mase, domnevamo, da iz tega pogosto sklepajo, da sladkarije vsebujejo 

tudi maščobo. 

Omenjene pojme in povezavo bodo spoznavali v višjih razredih, kjer se bodo pri 

fiziki seznanili s pojmom energije in ko bodo pri naravoslovnih predmetih usvojili 

potrebna znanja, s pomočjo katerih bodo procese znali tudi pojasniti. Tudi 

kognitivni nivo razumevanja bo v kasnejšem vzgojno-izobraževalnem obdobju to 

omogočal. 

Učenci maščobe prav tako v veliki meri povezujejo z debelostjo. Maščobe so 

energijsko bogato živilo, a ko razmišljamo o debelosti, nikakor ne smemo pozabiti 

na ogljikove hidrate, še posebej ne na enostavne ogljikove hidrate, ki se ob 

povečanem vnosu pretvorijo v zalogo energije, ki je shranjena v adipoznem tkivu. 

Zato se morajo že učenci zavedati, da na debelost vpliva tudi povečan vnos 

sladkorja. 

Nekatere študije dokazujejo, da je nadpovprečno uživanje ogljikovih hidratov 

eden glavnih razlogov za razvoj debelosti (Wurtman, 1984). Seveda pa obstajajo 

tudi študije, ki to zanikajo in dokažejo, da so glavni krivec za razvoj debelosti 

maščobe (Drewnovski A. in sod., 1992). 

Učenci pojem zaščitne snovi pogosto povezujejo z vitamini in elementi ali pa s 

sadjem in zelenjavo. Kot ostale hranilne snovi učenci tudi zaščitne snovi povežejo 

z zdravjem. Navajajo, da služijo kot zaščita pred boleznimi in virusi, pomagajo 

povečati odpornost. Vendar se moramo kot pri ostalih pojmih tudi tu zavedati 

dejstva, da učenci šestega razreda težko razložijo pojem in ga uporabijo v 

različnih primerih. 

Poleg poznavanja pojmov smo preverjali, koliko učenci poznajo živila glede na 

vsebnost hranilnih snovi. To smo preverili s pomočjo učenčevega razvrščanja 

živil glede na prevladujočo hranilno snov v živilu.  

Ugotovili smo, da so učenci po izobraževanju v povprečju pravilno razvrstili v 

skupino več živil, kot pred izobraževanjem, čeprav delež pravilnih odgovorov ni 

bil visok. Na tej osnovi lahko z gotovostjo trdimo, da se je znanje in razumevanje 

učencev o vsebnosti hranilnih snovi v živilih po izobraževanju izboljšalo. S tem 

potrjujemo hipotezo 2. 
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Po koncu raziskave in obdelavi podatkov lahko trdimo, da so učenci na splošno 

seznanjeni s prehranskimi pojmi na ravni prepoznavanja le-teh. Glede na pregled 

učnih načrtov predmetov, ki se izvajajo v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, sklepamo, da se otroci zelo zgodaj seznanijo s pojmi, ki pa jih razumejo 

glede na stopnjo kognitivnega razvoja. Na ravni razumevanja in uporabe pojmov 

je njihovo znanje glede na rezultate raziskave nekoliko slabše. Na osnovi teh 

ugotovitev lahko delno potrdimo hipotezo 1. 

Razlog za to lahko pripišemo različnim dejavnikom, kot so: nerazumljiva razlaga 

in podajanje snovi učiteljev; nesodelovanje učencev pri pouku; nezmožnost 

predstavljanja ter abstraktnega mišljenja učencev, ki te stopnje (določene stopnje 

kognitivnega razvoja) še niso dosegli. 

V 6. razredu je primerno, da učenci dosežejo zastavljene cilje, ki so predvideni za 

prehransko izobraževanje. Pomembno je, da usvojijo v diplomskem delu 

obravnavane pojme ter jih znajo ustrezno pojasnjevati in uporabiti v različnih 

situacijah. V višjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa je pomembno, da se 

pojmi nadgradijo in jih učenci znajo medsebojno povezovati tudi glede na 

medpredmetno obravnavo. 

V nadaljnjih raziskavah predlagamo podrobnejšo analizo razumevanja 

obravnavanih pojmov. Raziskava bi bila lahko nadgrajena s kvalitativno analizo, v 

kateri bi učenci podrobneje pojasnili predstave o posameznih pojmih.  
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Lepo pozdravljen(a)! 

 

Sem študentka Pedagoške fakultete in delam raziskavo o prehranskem znanju 

otrok.  

Prosim te, da odgovoriš na spodnja vprašanja.  

Pozorno preberi vprašanje in nanj odgovori. Če nisi prepričan/-a, da poznaš 

odgovor, napiši, kar se ti zdi najbolj verjetno. 

Anketa je anonimna in ni potrebno napisati svojega imena. 

 

Katere snovi so v hrani? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kaj si predstavljaš pod pojmom hranilne snovi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kaj si predstavljaš pod pojmom ogljikovi hidrati? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kje najdemo ogljikove hidrate? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Finc, I. Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda.  

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015. 

 

Ali tvoje telo potrebuje ogljikove hidrate? Utemelji odgovor. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kaj si predstavljaš pod pojmom beljakovine? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kje najdemo beljakovine? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ali tvoje telo potrebuje beljakovine? Utemelji odgovor. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kaj si predstavljaš pod pojmom maščobe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kje najdemo maščobe? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ali tvoje telo potrebuje maščobe? Utemelji odgovor. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Kaj si predstavljaš pod pojmom zaščitne snovi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kaj uvrščamo med zaščitne snovi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kje najdemo zaščitne snovi? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Kakšen je njihov pomen za zdravje? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Oglej si spodnjo tabelo. Na levi strani so našteta posamezna živila. V vsakem 

živilu je ene od naštetih snovi največ (ogljikovih hidratov ali beljakovin ali 

maščob ali zaščitnih snovi). S križcem označi ustrezen kvadratek. To naredi 

za vsakega od naštetih živil: 

 

 V živilu je 

največ 

ogljikovih 

hidratov 

V živilu je 

največ 

beljakovin 

V živilu je 

največ 

maščob 

V živilu je 

veliko zaščitnih 

snovi 

Polnozrnat kruh      

Skuta      

Maslo     

Jabolko     

Sladkor     

Jajčni beljak     

Smetana     

Testenine 

(rezanci, špageti 

...) 

    

Brokoli     

Bonboni Haribo     

Olje      

Zelena solata     

Moka     

Špinača      

Piščančje meso     

Arašidi      

Borovnice     

Ribe     

Limona     

Riž     

 

Hvala za sodelovanje!  


