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Povzetek 

 

Namen prehranskega izobraževanja, ki se izvaja v osnovni šoli, je, da učenci 

usvojijo znanje, veščine in navade, ki so povezani s prehransko pismenostjo. Za 

uspešnost izobraževanja pa je pomembno, da se uporabljajo učinkoviti pristopi k 

poučevanju, ki omogočajo doseganje zastavljenih ciljev. V predstavljeni raziskavi smo 

preučevali uspešnost konstruktivističnega pristopa pri poučevanju prehranskih vsebin 

v osnovni šoli. Za dve skupini učencev smo oblikovali in izvedli dve izobraževalni učni 

enoti z enakimi učnimi cilji, razlikovali pa sta se v oblikah pristopa k poučevanju. Ena 

skupina učencev je bila vključena v konstruktivistični, druga pa v tradicionalni pristop 

k poučevanju. V raziskavo so bili vključeni učenci dveh oddelkov 6. razreda. 

Uspešnost posameznega pristopa smo merili s preverjanjem znanja, ki so ga učenci v 

posamezni skupini reševali na začetku in koncu izobraževanja. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so učenci, ki so sodelovali pri konstruktivističnem pristopu k pouku, na 

končnem preverjanju znanja dosegli boljše rezultate od učencev, ki so sodelovali pri 

tradicionalni obliki pouka. Opravljena raziskava je bila izvedena kot pilotska študija 

sodobnih pristopov pri poučevanju prehranskih vsebin z namenom ugotavljanja 

uspešnih pristopov k poučevanju, s katerimi lahko vplivamo na izboljšanje prehranske 

pismenosti otrok. 

 

Ključne besede: konstruktivistični pristop, tradicionalni pristop, prehranska piramida, 

prehransko izobraževanje 

 

Abstract 

 

The nutrition education carried out in primary schools is intended for the pupils to 

acquire knowledge, skills and habits in relation to nutrition literacy. For the education 

process to be successful, it is important to use efficient approaches to education, 

enabling the achievement of the set goals. The present research studied the efficacy of 

the constructivist approach in teaching nutrition contents in the primary school. For 

two groups of pupils, two educational teaching units were designed and carried out – 

having the same educational goals, but differing in their approaches to the teaching. 

One group of pupils was included in the constructivist and the other in the traditional 

approach to the teaching. The study included the pupils of two 6th grade classes. The 
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success of each approach was measured with a test of knowledge that pupils in each group 

completed at the beginning and at the end of this education. The study results showed that the 

pupils who participated in the constructivist approach to the teaching scored better at the 

final test of knowledge than the pupils who participated in the traditional form of teaching. 

The study was carried out as a pilot study dealing with modern approaches to teaching 

nutrition contents in order to recognize the successful approaches to teaching that can serve 

to improve the nutritional literacy of children. 

 

Key words: constructivist approach, traditional approach, food pyramid, nutrition education 

 

Uvod  

 

  Povečanje števila obolelih otrok, mladostnikov in drugih skupin prebivalstva zaradi 

bolezni, ki so povezane z nezdravim načinom prehranjevanja, vpliva na razvijanje 

interdisciplinarnega pristopa k reševanju omenjene zdravstvene problematike prebivalstva. 

Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad 

ljudi, je tudi prehransko izobraževanje. V. Koch in Kostanjevec (2007) sta ugotavljala vpliv 

prehranskega izobraževanja na spreminjanje prehranjevalnih navad, stališč in namer, 

povezanih z zdravim načinom prehranjevanja, pri učencih šestega razreda devetletke. 

Ugotovila sta, da po izobraževanju učenci niso spremenili svojih prehranjevalnih navad, 

obstaja pa povezava med znanjem in prehranskim vedenjem otrok, saj se učenci z več 

prehranskega znanja bolj zdravo prehranjujejo kot tisti z manj znanja. Kostanjevec (2013) 

poudarja, da je prehransko izobraževanje pomembno in da je pomemben del šolskega 

kurikuluma, v večjem obsegu ur pa lahko pričakujemo, da se spremenijo tudi stališča do 

zdravega načina prehranjevanja in prehransko vedenje učencev. Poznavanje in predvsem 

razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v procesu prehranskega izobraževanja, je predpogoj za 

samostojno načrtovanje prehranjevanja in oblikovanja zdravih prehranjevalnih navad.  

 

Na področju prehranskega izobraževanja se je v zadnjih letih uveljavil pojem prehranske 

pismenosti, s katerim avtorji označujejo znanje, veščine in vedenje posameznika, ki je 

povezano z načrtovanjem, s pripravo in z uživanjem zdrave hrane (Vidgen in Gallegos, 2014). 

Cilj prehranskega izobraževanja, ki se izvaja v osnovni šoli, je razvijati prehransko pismenost 

otrok in mladostnikov, ki bodo z ustrezno ravnjo pismenosti razvijali zdrave prehranjevalne 

navade. Za doseganje izobraževalnih ciljev, predvidenih v prehranskem izobraževanju, je 

pomembno, da sledimo sodobnim pristopom pri poučevanju obravnavanih vsebin.  

 

L. Plut Pregelj (2004) poudarja, da je glavni cilj izobraževanja učeča se družba z 

uporabnim znanjem. Znanje pa ni samo zapomnitev podatkov. Pravo znanje je interpretacija 

podatkov, s pomočjo katere učenec oblikuje novo znanje, pridobljeno na podlagi predhodnih 

izkušenj, stališč, vrednot, zunanjih dejavnikov in tudi predhodnega znanja, zato je pomembno, 

da spremenimo in nadgradimo tradicionalni pristop k učenju.  

Večina prizadevanj po izboljšanju in spreminjanju izobraževalnega sistema je usmerjena v 

poučevanje in oblikovanje učinkovitih pristopov k pouku. Učiteljeva vloga pri pouku se 

spreminja, saj ni več naravnana samo na poučevanje, ampak bolj v izobraževanje učencev: 

razvijanje sposobnosti razumevanja, delovanja, primerjanja, opredelitve in vrednotenja 

(Kramar, 2004). V zadnjem desetletju so bila predstavljena številna spoznanja o naravi 

učenja; omenja se predvsem konstruktivistično, izkustveno in inovativno učenje. Vsi trije 

modeli učenja se na različne načine že vpeljujejo v učni prostor, s tem pa se spreminjajo tudi 

pristopi k poučevanju (Ivanuš Grmek, Čagran in Sadek, 2009). 
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Konstruktivistično učenje je eden izmed transformacijskih pristopov k pouku, ki 

predstavlja dober temelj za poučevanje v sodobni družbi in s tem v sodobni šoli – hkrati je to 

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

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

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

osmišljanje učne snovi ter individualno odgovornost za učne rezultate (Plut Pregelj, 2004; 

Woolfolk, 2010). Številni pedagogi so že analizirali uspešnost poučevanja s 

konstruktivističnim pristopom. Na naravoslovnem področju ugotavljajo, da konstruktivistični 

model poučevanja daje boljše rezultate kot tradicionalni (Krnel, 2004; Kariž Merhar, Čepič in 

Planinšič, 2008). 

 

Torkar (2004) je ugotovil, da slovenski učenci ne razumejo pomena prehranske piramide, 

prav tako se premalo zavedajo praktične uporabnosti prehranske piramide pri načrtovanju 

obrokov in pripravi celodnevnih jedilnikov. A. Geržina (2002) je v svojem diplomskem delu 

ugotovila, da ima tretjina osnovnošolcev napačne predstave o tem, kaj predstavlja simbol 

prehranske piramide. Tudi Kostanjevec in sodelavci (2007a) so ugotovili, da slovenski učenci 

glede na obseg izobraževanja ne poznajo dovolj dobro simbola prehranske piramide. 

 

Na osnovi omenjenih raziskav smo se odločili, da preverimo učinkovitost 

konstruktivističnega pristopa pri poučevanju prehranskih vsebin, ki jih učenci obravnavajo pri 

predmetu gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole. Preverili smo, ali se znanje in 

razumevanje pojmov učencev z uporabo različnih pristopov k poučevanju razlikujeta. 

Primerjali smo konstruktivistični in tradicionalni pristop k poučevanju. Prehranska vsebina, ki 

smo jo obravnavali z učenci in ki učencem predstavlja težave pri razumevanju, je 

razumevanje modela prehranske piramide, ki se pogosto uporablja pri obravnavi načel 

zdravega načina prehranjevanja. V okviru raziskave smo želeli odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje, ali je lahko poučevanje prehranskih vsebin z uporabo konstruktivističnega pristopa 

uspešnejše od poučevanja s tradicionalnim pristopom. 

 

Metoda 

 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno, deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno metodo 

raziskovanja.  

 

Vzorec 

 

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

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

konstruktivističnem pristopu k pouku.  

 

Instrument 

 

Za namen raziskave smo oblikovali dve različni učni pripravi za učno enoto, pri kateri smo 

z učenci obravnavali načrtovanje prehrane s pomočjo prehranske piramide. Učni pripravi sta 

omogočali doseganje enakih ciljev in sta imeli podobno strukturo, pri čemer so bile metode in 

poti do uresničevanja ciljev različne.  

 

Za učence, ki so bili vključeni v tradicionalno obliko pouka, smo frontalno obliko pouka 

kombinirali s samostojnim delom. Učencem smo učno snov razložili s slikovnim gradivom, 
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predstavljenim z računalniškim programom PowerPoint. Učenci so predvsem poslušali 

učitelja, pisali v zvezek, samostojno rešili nalogo in odgovarjali na učiteljeva vprašanja.  

 

Pri konstruktivističnemu pristopu k pouku pa smo se v procesu izvajanja učnih ur držali 

smernic, ki sta jih zapisala Grennon Brooks in Brooks (2000). Avtorja poudarjata, da učitelj: 

 

 spodbuja in sprejema učenčevo avtonomijo ter radovednost; 

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

 še preden pove svoje lastno razmišljanje, pokaže zanimanje za razmišljanja učencev; 

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

 spodbuja učence, da učitelja in sovrstnike sprašujejo kompleksna vprašanja; 

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

 združuje učence in njihove izkušnje, pridobljene med učno uro, in spodbuja diskusijo; 

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

tem času zbistri misli ter nato poskuša odgovoriti na vprašanje; 

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

da temeljna spoznanja oblikujejo sami. 

 

Za skupino učencev, ki je sodelovala pri konstruktivističnem pouku, smo metodo 

problemsko naravnanega pouka kombinirali s praktičnim delom v manjših skupinah. 

Učencem smo pripravili preproste problemske naloge, ki so jih rešili z aktivnim sodelovanjem 

v skupini. Za reševanje nalog so učenci uporabljali različne materiale in pripomočke (živila, 

nože, posode). Vsaka skupina je predstavila svoje ugotovitve drugim skupinam in tako 

prispevala k obravnavi učne snovi. Na ta način so učenci skupaj oblikovali prehransko 

piramido in hkrati usvojili pojem prehranskih enot.  

 

Podatke o znanju učencev smo zbirali s preverjanjem znanja, ki so ga učenci reševali na 

začetku in koncu izobraževanja. Začetno in končno preverjanje znanja je bilo enako. V 

preverjanje znanja so bile vključene štiri naloge različnih tipov: naloga povezovanja, naloga 

izbirnega tipa, naloga alternativnega tipa, pri kateri so učenci opredelili, ali določena trditev 

drži ali ne drži. Četrta naloga je bila kombinirana, sestavljena iz naloge tipa dopolnjevanja in 

treh podvprašanj s prostim odgovorom. 

 

Vsebina vprašanj je omogočala preverjanje predznanja učencev o prehranski piramidi in 

vsebin, ki so povezane s prehransko piramido (uravnotežena prehrana, hranilne snovi, 

razvrščanje živil v skupine, priporočila za dnevni vnos hranil, pestrost prehrane). Pri prvem 

vprašanju smo preverjali poznavanje živil in skupin živil pri učencih glede na vsebnost 

hranilnih snovi. Drugo vprašanje je bilo namenjeno preverjanju poznavanja pomena hranilnih 

snovi za zdravje, tretje vprašanje pa poznavanju priporočil zdravega načina prehranjevanja. 

Pri četrtem vprašanju so učenci s pomočjo prehranske piramide analizirali predstavljeni 

jedilnik. 

 

Potek raziskave 

 

Za potrebe raziskave smo oblikovali dve skupini učencev, s katerimi smo obravnavali 

prehransko vsebino. Deležni sta bili različnega načina obravnave snovi, učni cilji pa so bili 

enaki za obe skupini.  

Izobraževanje je trajalo dve šolski uri skupaj. Vsi učenci so reševali test znanja pred 

začetkom in po koncu izobraževanja (slika 1). Po izvedenem učnem procesu smo preverili 

prehransko znanje učencev in ugotavljali razlike v znanju glede na izbrani pristop k pouku. 
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Slika 10: Potek raziskave v razredu 

 

Rezultati 

 

Pri prvi nalogi, ki so jo reševali učenci, smo ugotavljali, kako dobro učenci razvrščajo 

živila v skupine živil glede na njihovo hranilno vrednost.  

Skoraj dve tretjini učencev (63,6 %) sta pravilno razvrstili osnovna živila iz skupine živil z 

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

učenci iz skupine, ki je sodelovala v konstruktivističnem pristopu izvajanja pouka, na 

končnem preverjanju uspešnejši. Tudi fižol, leča in bob so živila, bogata z beljakovinami, a 

ocenjujemo, da učenci slabo poznajo lečo in bob. Pred izobraževanjem je samo 13,6 % 

učencev opredelilo stročnice kot živila z velikim deležem beljakovin. Delež pravilnih 

odgovorov se je pri učencih po izvedenem izobraževanju povečal. Kljub visoki razliki v 

deležih pravilnih odgovorov pred izobraževanjem in po njem, je po izobraževanju le vsak 

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

Iz Tabele 1 je razvidno, da so učenci najbolj napredovali v poznavanju ogljikohidratnih 

živil. Le 50 % učencev je pred poukom pravilno razvrstilo kruh, riž, krompir, kosmiče in 

testenine v skupino živil z več ogljikovih hidratov. Po pouku je 90,9 % učencev pravilno 

rešilo ta del naloge. Pri tem se je delež učencev, ki so podali pravilne odgovore, zvišal za 25 

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

%.  

Glede na različen pristop k poučevanju ugotavljamo, da so učenci, ki so bili vključeni v 

konstruktivistični pristop poučevanja, pri prvi nalogi dosegli boljši rezultat kot učenci 

primerjalne skupine (Tabela 1). Razlika je zaznana, vendar statistične pomembnosti razlik 

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

uspešnejšega kot tradicionalni pristop. 
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Tabela 8: Delež pravilnih odgovorov učencev pri razvrščanju živil v skupine glede na obliko 

izvedenega izobraževalnega pristopa k pouku 

 

 Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

 
Pred 

izobraževanjem 
Po 

izobraževanju 
Razlika 

Pred 
izobraževanjem 

Po 
izobraževanju 

Razlika 

Skupina živil f1 f1 (%)
 

f2 f2 (%) 
(f2 – f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2 – f1) 

% 

majoneza, čips, 
smetana 

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

kruh, riž, 
krompir, kosmiči 

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

maslo, olje, 
margarina, mast 

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

sir, meso, 
mleko, ribe, 

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

limona, solata, 
jabolko ... 

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

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

 

Pri drugi nalogi so učenci izmed štirih navedenih trditev izbrali najpravilnejšo. Izbirali so 

med navedenimi trditvami: 

 

A Za zdrav razvoj telesa potrebujemo le nekatere hranilne snovi, to so vitamini. 

B Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse hranilne snovi v pravilnem razmerju. 

C Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse hranilne snovi, razen maščob in sladkorjev. 

D Za zdrav razvoj telesa potrebujemo vse hranilne snovi, razen maščob. 

 

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

izobraževanjem so trije učenci (13,5 %) izbrali napačno trditev, tj. da za zdrav razvoj telesa 

potrebujemo vse hranilne snovi, razen maščob ter maščob in sladkorjev. Ocenjujemo, da so 

izbrali napačen odgovor, ker se maščobe in sladkorji pogosto omenjajo kot snovi, ki pri 

prekomernem uživanju lahko povzročajo zdravstvene težave. Nihče izmed učencev ni izbral 

trditve, da za zdrav razvoj potrebujemo samo vitamine. Po izobraževanju je samo en učenec iz 

prve skupine (tradicionalni pristop) izbral trditev, da za zdrav razvoj telesa ne potrebujemo 

maščob, preostali učenci pa so nalogo rešili pravilno.  

 

Tretjo nalogo je sestavljalo deset trditev, pri katerih so učenci določili, ali posamezna 

trditev drži ali ne drži. Učenci, ki so bili vključeni v konstruktivistični pristop k pouku, so bili 

glede na skupen rezultat pri tretji nalogi uspešnejši kot učenci, ki so sodelovali pri 

tradicionalnem pristopu k pouku (Tabela 2 in 3), a je razlika med skupinama učencev majhna. 
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Tabela 2: Delež pravilnih odgovorov učencev glede na izbrano trditev in pristop k pouku  

 Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

 
Pred 

izobraževanjem 

Po 

izobraževanju 
Razlika 

Pred 

izobraževanjem 

Po 

izobraževanju 
Razlika 

Trditev f1 f1 (%)
 

f2 f2 (%) 
(f2 – f1) 

% 
f1 f1 (%) f2 f2 (%) 

(f2 – f1) 

% 

1. Vsak dan je 

priporočljivo 

zaužiti najmanj 

dva obroka hrane. 

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

2. V dnevni 

prehrani se 

moramo izogibati 

uživanju kruha. 

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

3. Če se ne 

prehranjujemo 

uravnoteženo, 

lahko zbolimo. 

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

4. Dobro je, če 

jemo raznovrstno 

in raznobarvno 

hrano. 

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

5. Ogljikovi 

hidrati naj bodo 

glavni vir energije 

v naši prehrani. 

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

6. Meso, jajca in 

ribe je 

priporočljivo 

uživati vsak dan. 

7 58,3 6 50 –8,3 7 70 9 90 20 

7. Maščob ne 

smemo uživati. 
12 100 11 91,7 –8,3 10 100 8 80 –20 

8. Sladka živila so 

v vrhu piramide, 

zato jih uživajmo 

zmerno. 

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

9. V enem dnevu 

moramo pojesti 

več sadja kot 

zelenjave. 

7 58,3 11 91,7 33,4 7 70 8 80 10 

10. Sadje, 

zelenjavo in živila, 

bogata z 

ogljikovimi 

hidrati, je 

priporočljivo 

vključiti v vsak 

obrok. 

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

 

Pri četrti nalogi so učenci najprej analizirali predstavljeni celodnevni jedilnik. Naloga je v 

nadaljevanju zahtevala višjo stopnjo razumevanja; učenci so na osnovi poznavanja prehranske 

piramide in priporočil, ki so povezana s prehransko piramido, ovrednotili predstavljeni 

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

vključena v konstruktivistični pristop izobraževanja (Tabela 3). V povprečju so dosegli 24 

točk, učenci iz skupine tradicionalnega pristopa pa 21,3 točke. Prav tako pri učencih, ki so bili 

vključeni v skupino konstruktivističnega pristopa k pouku, opazimo večjo razliko v znanju 

pred izobraževanjem in po njem.  

 

Tabela 3: Povprečno število skupaj doseženih točk (M) po nalogah  

 Tradicionalni pristop Konstruktivistični pristop 

Pred 

izobraževanjem 

Po 

izobraževanju 
Razlika 

Pred 

izobraževanjem 

Po 

izobraževanju 
Razlika 

Naloga 

(maks. 

št. točk) 
M1 

Dose-

žene 

točke 

(%)
 

M2 

Dose-

žene 

točke 

(%)
 

(M2 – M1)  
% M1 

Dose-

žene 

točke 

(%)
 

M2 

Dose-

žene 

točke 

(%)
 

(M2 – M1) 

% 

1. 

naloga 

(6 T) 

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

2. 

naloga 

(1 T) 

1,0 100,0 0,9 91,6 –8,4 0,7 70,0 1,0 100,0 30,0 

3. 

naloga 

(10 T) 

7,0 70,0 8,3 83,0 13,0 7,5 75,0 8,8 88,0 13,0 

4. 

naloga 

(32 T) 

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

SKUPAJ 

(49 T) 25,6 52,2 35,3 72,0 19,8 25,3 51,6 38,8 79,2 27,6 

 

S prvimi tremi nalogami smo preverjali predvsem nižje učne cilje, četrta naloga pa je delno 

preverjala usvajanje višjih ciljev znanja učencev. Rezultati kažejo, da so tudi v tem delu 

učenci, ki so bili deležni konstruktivističnega pristopa izobraževanja, nalogo bolje reševali. 

Do podobnih ugotovitev je prišla M. Erjavšek (2013), ki je preučevala sodelovalno učenje pri 

pouku gospodinjstva. Ugotovila je, da so kompleksnejše naloge bolje reševali učenci, ki so 

bili vključeni v pouk, ki je učence spodbujal k sodelovalnemu načinu učenja. 

 

Iz Tabele 3 je razvidno, da so učenci iz druge skupine (konstruktivistični pristop) dosegli 

višje število točk pri končnem preverjanju znanja (38,8 točke). Učenci iz prve skupine 

(tradicionalni pristop) so dosegli 35,3 točke. Tudi razlika v znanju pred izobraževanjem in po 

njem je med učenci druge skupine (konstruktivistični pristop) višja kot pri prvi skupini 

(tradicionalni pristop). 

Iz rezultatov povzemamo, da so med izobraževanjem svoje znanje izboljšali učenci obeh 

skupin. Posebej opazno je, da so po izvedenem procesu svoje znanje glede na predznanje bolj 

izboljšali učenci, ki so bili vključeni v skupino, ki je bila deležna konstruktivističnega pristopa 

k pouku. Na osnovi opisanih ugotovitev lahko pozitivno odgovorimo na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje, tj. da se je v našem primeru poučevanje prehranskih vsebin z uporabo 

konstruktivističnega pristopa izkazalo za uspešnejše od poučevanja s tradicionalnim 

pristopom k pouku. 
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Diskusija 

 

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je bilo poučevanje prehranskih vsebin z uporabo 

konstruktivističnega pristopa uspešnejše od poučevanja s tradicionalnim pristopom. Raven 

znanja učencev se je po izobraževanju v obeh testiranih skupinah izboljšala. Vse štiri naloge, 

ki jih je obsegalo preverjanje znanja, so učenci iz skupine, ki je sodelovala pri 

konstruktivističnem pristopu k poučevanju, rešili bolje od skupine, ki je sodelovala pri pouku, 

ki smo ga izvajali na tradicionalni način. Ugotavljamo tudi, da je bila v izvedeni raziskavi 

obravnava vsebin, ki so povezane s prehransko piramido in z načrtovanjem prehrane, 

uspešnejša pri učencih, ki so bili vključeni v pouk, pri katerem se je izvajal konstruktivistični 

pristop poučevanja.  

 

V literaturi zasledimo številne pozitivne učinke uvajanja konstruktivističnih načel v pouk. 

Naša raziskava je pokazala, da je prehranska piramida uporabni učni pripomoček, ki se ga 

hitreje naučimo uporabljati pri konstruktivistično naravnanem pouku. Podobne pozitivne 

učinke konstruktivističnega pristopa so ugotovili v raziskavi o projektnem in skupinskem delu 

kot metodah konstruktivističnega pouka pri obravnavi vsebin predmeta spoznavanja okolja. 

Projektni pouk se je v primerjavi s tradicionalnimi oblikami pouka izkazal za učinkovitejšega 

z vidika znanja in interesa učencev (Ivanuš Grmek in sodelavci, 2009). Tudi T. Požek Novak 

(2004) poroča o prednostih konstruktivistične strukture pouka kemije. Avtorica ugotavlja, da 

uporaba konstruktivističnega pristopa vodi k višji kakovosti usvojenega znanja, še posebej pri 

doseganju višjih taksonomskih ciljev. Tudi rezultati naše raziskave govorijo v prid 

konstruktivističnemu pristopu k pouku. 

 

Zaključek 

 

Prehransko izobraževanje je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vpliva na oblikovanje 

prehranjevalnih navad otrok. Pri obravnavi prehranskih vsebin je treba izbirati in izvajati 

ustrezne pristope k poučevanju; eden izmed mogočih pristopov je tudi konstruktivistični 

pristop. Glede na rezultate opravljene raziskave ugotavljamo, da je konstruktivistični pristop k 

poučevanju spodbujal učence k aktivnemu sodelovanju pri pouku in usvajanju prehranskega 

znanja, kar se je izkazalo tudi pri končnem preverjanju usvojenega znanja.  

Ocenjujemo, da bi v prihodnjih raziskavah lahko spremljali tudi trajnost usvojenega 

znanja, interes in zadovoljstvo učencev z izvedeno obliko pouka ter stopnjo notranje 

motivacije učencev za obravnavo prehranskih vsebin.  

Cilji in vsebine, ki so predvideni v učnem načrtu predmeta gospodinjstvo, omogočajo 

uvajanje konstruktivističnih načel v pouk, zato je smiselno učitelje o možnostih, ki jih nudi 

tovrstna oblika poučevanja, dodatno izobraževati.  
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