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POVZETEK  

K svetovnemu naraščajočemu trendu sodobnih kroničnih bolezni prispeva predvsem nezdrav 

življenjski slog, nezdravo prehranjevanje in premalo gibanja.  

V osnovnošolskem izobraževanju se prehranske vsebine obširneje obravnavajo v 6. razredu 

pri predmetu Gospodinjstvo ter nato pri izbirnih predmetih Sodobna priprava hrane in Načini 

prehranjevanja. Večina ljudi informacije sprejema in obdela na vizualni ravni, tudi učitelji pri 

svojem pouku skušajo uporabljati čim več vizualnih modelov/shem/elementov/smernic. Na 

področju prehranskega izobraževanja se tako v osnovni šoli uporablja predvsem že dolgo 

znana prehranska piramida, ki pa po raziskavah učencem velikokrat predstavlja težavo pri 

razumevanju. Prav z namenom boljšega razumevanja smernic zdravega prehranjevanja so 

junija 2011 začeli uvajati prehranski krožnik. 

V magistrskem delu sem želela poiskati odgovor o prednostih prvega in drugega vizualnega 

modela in njuni uporabnosti v osnovni šoli. V ta namen sem v raziskavi uporabila očesni 

sledilec oziroma »eye tracker«. Očesni sledilec nam omogoča spremljanje kognitivnih 

procesov med učenjem in predstavi povezavo med procesom kognicije in očesnimi premiki. 

Omogoča nam, da s pomočjo analize video dokumentacije ugotovimo smer pogleda in točko 

v prostoru, ki ji je oseba namenila pogled oziroma vizualno pozornost.  

Kot metodo raziskovanja sem uporabila deskriptivno metodo raziskovanja. Raziskava je bila 

empirična, s kvantitativnim raziskovalnim pristopom. Vzorec je bil neslučajnostni, 

priložnostni. Raziskava je vključevala 69 učencev, ki so reševali preizkus znanja, 8 učencev 

pa je bilo testiranih s pomočjo očesnega sledilca.  

Ugotovila sem, da se med uporabnostjo prehranske piramide in prehranskega krožnika pri 

reševanju nalog tako na očesnem sledilcu kot tudi anketnem vprašalniku ne pojavljajo 

bistvene razlike. Ta razlika (približno 2 % odstotka) je tako zanemarljiva, da ne morem 

govoriti o tem, da je ena vizualna smernica zdravega prehranjevanja boljša od druge. 

Vsekakor pa lahko trdim, da sta obe vizualni smernici zdravega prehranjevanja uporabni tako 

v šoli kot tudi v praksi in je zato v osnovni šoli smiselno uporabiti obe, saj se lepo 

dopolnjujeta. Ugotovila sem tudi, da največjo težavo pri uporabi tako prehranske piramide kot 

prehranskega krožnika učencem predstavlja predvsem razumevanje konkretnih količin. Temu 

področju bi bilo zato smiselno v prihodnosti posvetiti nekaj časa in razmisliti, kako bi lahko 

učencem predstavili in na čim bolj enostaven način ponazorili, koliko živil je potrebno zaužiti 

iz določene skupine živil.  

Rezultati raziskave so tako pokazali, katera vizualna smernica je za učence bolj primerna za 

uporabo v osnovnošolskem izobraževanju oz. v vsakdanjem življenju, poleg tega pa je bilo 

ugotovljeno, kaj učencem pri uporabi vizualizacijskih modelov povzroča največ težav. 

Vsekakor pa bodo rezultati doprinesli h kakovosti prehranskega izobraževanja ter nakazali 

smernice za izboljšave vizualnih modelov zdravega prehranjevanja.  
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ABSTRACT 

The increasing trend of chronic diseases in a modern world is mainly a consequence of 

unhealthy lifestyle, unhealthy diet and lack of motion. 

In the primary school nutrition contents are considered to a greater extent in the 6th class in a 

subject Housekeeping. Also, they are included in a curriculum of optional subjects 

Contemporary preparation of food and Ways of nourishment. Majority of people accept and 

process information on a visual level, so teachers in lessons take efforts to use as many visual 

models/diagrams/elements/guidances as possible. Basically, in a field of nutrition education in 

a primary school prevails use of well-known nutrition pyramid. However, studies show that 

the nutrition pyramid poses difficulties in understanding diet. Consequently, for a better 

comprehension of guidances for healthy nutrition started an introduction of so called 

»nutrition plate« in June 2011. 

In the master thesis I wanted to discover advantages of the first and the second visual model 

and establish their usefulness in the primary school. For this purpose I used in a research the 

application called »eye tracker«. The eye tracker enables us monitoring cognitive processes in 

the time of learning, as well as demonstrates connection between a process of cognition and 

eye moves. Essentially, it makes us possible that on a basis of analyzing video documentation 

we find out a direction of the sight and the point in a space, which a person paid visual 

attention to. 

I used a descriptive research method. The study was empirical and involved quantitative 

approach to research. A research was based on non-random, convenience sample. The study 

encompassed 69 pupils who completed the test of knowledge, while 8 pupils were tested by 

use of eye tracker. 

I realized, that completed tests showed no significant difference between usefulness of 

nutrition pyramid and usefulness of nutrition plate. It was true with regard to both 

examination methods, i.e. completing a testing questionnaire and using eye tracker. This 

difference (approximately 2%) is so negligible, that I can not make a conclusion that one 

visual guidance of healthy nutrition is more useful than another. Nevertheless, I can argue that 

both visual guidances of healthy nutrition are useful in the school, as well as in the practice. 

Consequently, it makes sense to implement both of them in the primary school, because they 

nicely supplement each other. I also established, that the toughest problem for pupils in usage 

of both nutrition pyramid and nutrition plate is mainly connected with understanding of actual 

quantities. So, it would be reasonable to dedicate some time to this question and consider, 

what could be done for pupils to demonstrate them as simply as possible, what quantities of 

foodstuffs from particular food groups are necessary to eat. 

Therefore, results of the study showed, which visual guidance is more appropriate for pupils 

to use it in primary school education and everyday life. Additionally, it was discovered, what 

causes the most difficulties to pupils in use of visualisation models. In any case, results of the 

research will contribute to quality of nutrition education, and indicate directions for 

improvements of visual models of healthy nutrition.  
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UPORABLJENE KRATICE 

 

USDA … Ministrstvo za kmetijstvo Združenih držav Amerike 

ITM … Indeks telesne mase 

DGAC … Svetovni odbor prehranskih smernic 

TFD … Čas v sekundah, ki ga je učenec po prikazu vprašanja namenil določenemu 

vizualnemu modelu zdravega prehranjevanja 

SUM … Skupen čas ali skupno število vseh fiksacij 

FC … Število fiksacij, ki jih je učenec naredil na posameznem vizualnem modelu 

STRP … Model soodvisnost treh ravni naravoslovnih pojmov 
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1 

1  UVOD 

 

Nezdravo prehranjevanje in nezdrav življenjski slog sta ključna dejavnika za nastanek 

sodobnih kroničnih bolezni, kot sta debelost in sladkorna bolezen tipa II tudi pri mladostnikih. 

»Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025« 

navaja priporočila, ki se navezujejo tudi na prehransko izobraževanje. Med pomembnimi cilji 

je navedena tudi vključitev znanja o prehrani in telesni dejavnosti v celotno izobraževalno 

vertikalo. Omenjena resolucija dopolnjuje dokument »Smernice zdravega prehranjevanja«, ki 

spodbuja zdravo in raznoliko prehranjevanje učencev (Ministrstvo za zdravje).  

Trenutno torej obstaja vrsta priporočil, informacij in smernic, ki poskušajo spodbujati zdravo 

prehranjevanje, vendar se pri tem postavlja vprašanje, kako jih ljudje razumejo, posebno če o 

prehrani nimajo ustreznega predznanja (EUFIC, 2009).  

Eden izmed glavnih problemov v razvitih in razvijajočih se državah je prekomerna telesna 

teža v otroštvu, ki predstavlja tveganje za kronične nenalezljive bolezni, med katere uvrščamo 

diabetes, hipertenzijo in rak. Prav prehrana in izbira prehrane imata na debelost velik vpliv, 

poleg tega pa vplivata še na nekatere motnje hranjenja. Raziskave kažejo, da predvsem mladi 

zaužijejo na dan preveč sladkorja in slanih prigrizkov kot navajajo smernice zdravega 

prehranjevanja, po drugi strani pa zaužijejo premalo sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih 

izdelkov (Keshani idr., 2016). 

Otroci pri izbiri hrane pogosto upoštevajo le svoje želje, saj nimajo ustreznega prehranskega 

znanja za preudarne odločitve. Ker se prehranske navade oblikujejo že v otroštvu in pogosto 

ostajajo nespremenjene skozi celo življenje, je pomembna vloga šole, da otroke seznani z 

zdravim načinom prehranjevanja oz. zdravo izbiro hrane (Keshani idr., 2016). 

V slovenskih osnovnih šolah učencem že predstavimo zdrav način prehranjevanja, za kar 

imamo na voljo veliko različnega vizualnega materiala, s katerim lahko izboljšamo 

razumevanje prehrane na zdravje. V ta namen se uporablja že dolgo časa uveljavljeno 

prehransko piramido in dokaj novo vizualno smernico zdravega prehranjevanja – prehranski 

krožnik (Kostanjevec, S., Koch, V. in Polak, A., 2007).  

 

  



Trobec Tina, Preučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s 

pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

2 

2 OSREDNJE BESEDILO 

 

2.1 Stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu 

 

Po Piagetu se otrokov razvoj odvija po točno določenih ločenih stopnjah, skozi katere gre 

otrok od rojstva do odraslosti po točno določenem vrstnem redu (V. Manfreda Kolar, 

2006): 

 Senzomotorična faza (0–18 mesecev). Otrok se začne v tem obdobju zavedati samega 

sebe, spozna fizičen svet in okolico okrog sebe.  

 Predoperacionalna faza (18 mesecev–7 let). Otroci so v tem obdobju zelo egocentrični 

in so pod močnim vplivom svojih zaznav, zato radi podležejo tistemu, kar vidijo.  

 Konkretno operacionalna faza (7–11 let). Otroci so zmožni logičnega sklepanja, 

začnejo se zavedati reverzibilnosti nekaterih pojavov iz fizičnega sveta, niso več tako 

egocentrični. Odnos med besedo in objektom, ki ga določena beseda označuje, je 

vzpostavljen, miselna predstava pa še ni izoblikovana.  

 Formalno operacionalna faza (od 11. leta naprej). Otroci so zmožni logičnega 

sklepanja, tudi ko predmeti niso prisotni. Razvito je tudi njihovo abstraktno mišljenje 

(V. Manfreda Kolar, 2006).  

 

2.2 Vizualizacija v izobraževalnem procesu 

 

Dosedanje kulturne in socialne psihološke študije so pokazale, da kultura pravzaprav oblikuje 

vizualno zaznavanje in kognitivno vedenje. Na splošno: zahodna kultura poudarja 

neodvisnost, medtem ko azijske kulture poudarjajo soodvisnost. Poleg tega pa ljudje na 

zahodu na vizualne dražljaje gledajo bolj analitično, s poudarkom na predmetih in njihovih 

posameznih komponentah, vzhodnoazijski ljudje pa namenjajo več pozornosti vsebinskim 

podatkom, ozadju. V raziskavi, kjer so udeleženci morali opisati animacijo podvodnega sveta, 

so japonski udeleženci poročali predvsem o predmetih v ozadju, medtem ko so se Američani 

osredotočili predvsem na stvari v ospredju (Baoyue, Z. in Seo, H. S., 2015).  

Čeprav ljudje sprejemamo informacije preko različnih sprejemnikov, so ene izmed 

najpomembnejših tiste, ki jih sprejmemo s pomočjo čutil preko senzoričnih zaznav. Pri večini 

ljudi je vizualni kanal najbolj razvit in je zato tudi tisto, kar zaznamo z vidom, za veliko ljudi 

najpomembnejše (Kostanjevec, S., Koch, V. in Polak, A., 2007). 

Učenje pomeni proces, ki od učenca zahteva konstrukcijo mentalnih modelov, kamor kasneje 

vključuje nove pojme. Znanje, ki ga učenec skonstruira, pa mora biti predvsem uporabno in 

prenosljivo tudi na druga področja (Devetak, 2012).  

Že majhni otroci v otroštvu usvojijo veliko pojmov. V že obstoječ mentalni model zato 

kasneje vgrajujejo vsak nov pojem, ki ga spoznajo. Pomembno je, da pojem v mentalni model 

vgradijo pravilno, sicer to privede do napačnega razumevanja. Pri tem pa je predvsem 

pomembna tudi učiteljeva vloga, da napačna razumevanja identificira in učencem pomaga 

priti do pravilnega razumevanja (Devetak, 2012). 
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Znano je, da si človek zapomni samo 20 % tistega, kar prebere, 30 % tistega, kar sliši, 40 % 

tistega, kar vidi, 50 % tistega, kar pove, in 90 %, ko vključi vse našteto. Prvi, ki se je ukvarjal 

z vizualnimi metodami pri pouku, je bil Jan Amos Komensky z delom Orbis sensualium 

pictus (1657). Namen tega dela je bil, da bi učenci vse proučevali v nazorni obliki, torej, da bi 

bile različne vsebine predstavljene v sliki (Vrtačnik, 1999).  

Ker več kot 80 % oseb informacije sprejema in obdela na vizualizacijski ravni, so v procesu 

izobraževanja zato še kako pomembna vizualizacijski elementi. So pomoč pri predstavitvi 

abstraktnih pojmov, odpravljajo napačna razumevanja, povečajo zanimanje ter pripomorejo k 

bolj pozornem spremljanju pouka. Prav tako sta pri pouku pomembna uporaba in izdelava 

modelov. Modeli, ki jih uporabljamo, morajo biti enostavni, logični in uporabni (Slapničar 

idr., 2015). 

Procesiranje informacij pa se začne s senzornim zaznavanjem in zbiranjem informacij. Nove 

informacije se nato v delovnem spominu srečajo z informacijami, ki so že shranjene v 

dolgotrajnem spominu, to pa nato privede do razumevanja novega pojma in njegovega 

pomnjenja v dolgotrajni spomin (Slapničar idr., 2015). 

Dokazano je, da uporaba vizualizacijskih elementov prispeva k boljšem razumevanju pojmov 

in učnih dosežkov pri učencih. Vizualizacijski elementi tako predstavljajo najštevilčnejše 

konstrukte, ki pojasnjujejo in predstavljajo realni svet. Med vizualizacijske elemente 

uvrščamo slikovne, multimedijske, interaktivne animacije in navidezne realnosti. Med 

sodobne vizualizacijske elemente pa uvrščamo predvsem razvoj informacijsko-

komunikacijske tehnologije. Navsezadnje pa je pomembno to, da ob zagotovitvi učinkovitih 

vizualnih predstav, pojmov in pojavov učenci konstruirajo mentalni model, rezultat tega pa so 

izboljšani učni rezultati. Poleg tega je rezultat vizualizacije usvojitev novih pojmov (Rizman 

Herga, 2015).  

Med vizualizacijske elemente uvrščamo slikovne, multimedijske in fizične modele ter 

interaktivne animacije. Vizualizacijski elementi so tako nepogrešljivi pri današnjem pouku, 

saj nam olajšajo predstavitev zapletenih in abstraktnih pojmov (Devetak, 2012). 

Eden izmed najpomembnejših vizualizacijskih elementov so modeli, ki lahko prikazujejo 

predmet, sistem, pojav ali proces, z namenom čim boljše predstavitve dejanskega stanja 

objekta. Modeli predstavljajo glavne pripomočke v naravoslovnem izobraževanju. Pomembno 

pa je, da so modeli enostavni, logični in uporabni za učence, ker predstavljajo pomoč, učni 

pripomoček in orodje za razlago. Predpogoj pa seveda je, da si učenci modele zapomnijo in 

jih razumejo (Rizman Herga, 2015).  

Za vizualno pismenost pa je pomembno, da posameznik razvije tri ravni, in sicer: 

 vizualno mišljenje, ki vključuje vizualne podobe v zavestni in podzavestni komponenti 

mišljenja in organizacijo miselnih podob, kjer uporabimo oblike, črte, barve in 

kompozicije, ki dajejo smisel podobam: 

 vizualno učenje, kjer razvijamo vizualne podobe z namenom oblikovanja novega 

znanja in vizualne informacije uporabimo pri učenju:  

 vizualno komuniciranje pa vključuje uporabo vizualnih simbolov za podajanje in 

predstavitev informacij tudi drugim (Devetak, 2012).  

Poznamo pet dimenzij vizualnega mišljenja, ki jih je s sodelavci oblikoval Marzano. To so: 
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 Metakognicija – zavedanje vizualnega mišljenja, spoznanje, da vizualno mišljenje 

nadomešča delovanje nečesa v realnem svetu. 

 Kreativno in kritično mišljenje – prepoznavanje in obdelavo vizualnih vzorcev. 

 Proces vizualnega mišljenja – zavedanje funkcije čutila za vid in možganov v procesu 

gledanja, predstavlja pa tudi sposobnost interpretacije vizualnih predstavitev.  

 Spretnosti vizualnega mišljenja – oblikovanje neke slike v mislih ter prisotnost 

občutka za estetiko. 

 Poznavanje vsebine – poznavanje znanstvene razlage za vizualno predstavitvijo 

(Devetak, 2012).  

Vizualno učenje predstavlja poznavanje sistemov simbolov, ki se pojavljajo v različnih 

znanstvenih disciplinah, poleg tega pa vključuje še interpretacijo pomena določenega 

vizualnega simbola. Vizualni modeli nam pomagajo predstaviti ilustracijo pojmov, potrjujejo 

rezultate raziskav, rešujejo probleme, razlagajo ideje, so v pomoč pri miselnem razvoju 

pojmov in njihovi vključitvi v miselne sheme posameznika, odpravijo napačna razumevanja 

in so orodje za povzemanje zaključkov določene vsebine znotraj neke discipline (Devetak, 

2012).  

Bloom je postavil pet stopenj vizualnega znanja, in sicer: 

 Spominsko znanje: vizualne elemente uporabljamo za priklic pojmov, ki so shranjeni 

v dolgotrajnem spominu. 

 Razumevanje: vizualne elemente razumemo in jih interpretiramo ter uporabljamo.  

 Uporaba: uporabljamo različne znanstvene izraze, uporabljamo diagrame, sheme, 

načrte … Znamo izbrati ustrezno vizualno predstavitev. 

 Sinteza: uporabljamo vizualne elemente za predstavitev različnih procesov, vizualne 

predstavitve znamo združiti z besedilom … 

 Evalvacija: ocenimo potencialne možnosti uporabe vizualnih elementov in 

ovrednotimo učinke neke vizualne predstavitve (Devetak, 2012).  

Pogoj za vizualno komunikacijo je poznavanje vizualnih elementov (Devetak, 2012).  

Vizualna predstavitev pomaga k boljšemu razumevanju napisanega spremljajočega besedila, 

izboljša pa tudi razumevanje idej in zaključkov. Vizualni elementi so zato orodje, ki jih 

uporabljajo tako znanstveniki kot tudi nestrokovnjaki (Devetak, 2012).  

 

2.3 Vizualne smernice zdravega prehranjevanja (prehranska piramida in prehranski 

krožnik) 

 

Poleg same vizualne smernice je zraven lahko dodano še besedilo, kot so na primer imena 

skupin živil, priporočeno število dnevnih obrokov itd. Vizualne smernice zdravega 

prehranjevanja lahko vključujejo podatke o ITM (indeks telesne mase), priporočeno dnevno 

količino vode, dovoljen vnos alkoholnih pijač, priporočeno dnevno aktivnost, lahko pa tudi 

različne nasvete o higieni ali priporočila o shranjevanju živil (Montagnese, 2015). 

Če želijo smernice zdravega prehranjevanja doseči javnost, morajo biti kratke, jasne, 

razumljive, lahko zapomnljive in kulturno sprejemljive. Enako mora biti jasno in razumljivo 

tudi slikovno gradivo (Montagnese, 2015). 
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Smernice zdravega prehranjevanja so podobne v vseh evropskih državah. Poudarjajo uživanje 

veliko sadja, polnozrnatih izdelkov in zelenjave ter omejujejo uživanje nasičenih maščob, soli 

in sladkorja. Različne vizualne smernice zdravega prehranjevanja se razlikujejo po tem, kako 

združujejo različne skupine živil (npr. prehranski krožnik ločuje beljakovinska živila in pa 

mleko, medtem ko prehranska piramida to vključuje v eno skupino) (Montagnese, 2015). 

Grafična predstavitev, kot sta prehranski krožnik ali prehranska piramida, poskuša vizualno 

predstaviti smernice zdravega prehranjevanja in tako svetovati potrošnikom, katera živila je 

potrebno uživati pogosteje oziroma redkeje (Montagnese, 2015). 

 

2.3.1 Prehranska piramida  

 

USDA prehranska piramida (MyPyramid) je abstraktni grafični simbol, ki pomaga učiteljem 

pri poučevanju izbire zdrave hrane.  

Prehranska piramida je simbolična predstavitev ustrezne in priporočene prehrane, ki je 

razvrščena v različne skupine živil, ki se nahajajo na različnih nivojih, glede na priporočljiv 

dnevni vnos. Prehranska piramida je razdeljena v 5 osnovnih skupin živil, to so: žita in žitni 

izdelki oziroma škrobna živila, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki ter sadje in 

zelenjava, v konici piramide pa še živila, ki naj bi jih redko uživali, torej sladkorji in maščobe. 

Širina posameznega nivoja, kjer se nahaja določena skupina živil, predstavlja količinska 

razmerja med različnimi živili, ki naj bi jih zaužili dnevno. V spodnji del piramide so 

uvrščena živila, ki naj bi jih uživali pogosteje, v zgornjem delu pa so živila, ki naj bi se jih 

bolj kot ne izogibali. Novejše prehranske piramide pa vključujejo še priporočljive količine 

določenih živil, ki so navedene v enotah (npr. 2–4 enoti sadja na dan, 1 enota pa predstavlja 

npr. manjšo banano) (Kostanjevec, S., Koch, V. in Polak, A., 2007). 

 

2.3.2 Zgodovina prehranske piramide  

 

Skozi celotno zgodovino se je v živilski industriji odnos med potrošnikom in kupcem močno 

spreminjal. Proti koncu druge svetovne vojne je bil odnos med živilsko industrijo in kupcem 

vsaj navidezno koristen. Na eni strani je potrošnik želel živila, ki so primerna, varna, poceni, 

okusna in raznolika, živilska industrija pa je sledila tem željam in jih počasi začela 

uresničevati (Lyman, 2013).  

Leta 1970 pa se je pojavila zaskrbljenost zaradi srčno-žilnih obolenj, ki naj bi jih povzročal 

predvsem prevelik vnos nasičenih maščobnih kislin in holesterola. Leta 1977 so se zato v 

ZDA oblikovali prehranski cilji, ki so poudarjali bolj zdrav način prehranjevanja. 15 let 

kasneje, torej leta 1992, je USDA oblikovala Food Guide Pyramid, ki je poudarjala predvsem 

vizualno predstavitev smernic zdravega prehranjevanja, s poudarkom na zmanjšanem vnosu 

maščob, holesterola in živalskih proizvodov ter povečanem vnosu polnozrnatih izdelkov. Na 

trgu so se po objavi teh smernic kmalu pojavili izdelki brez oziroma z manj maščob, povečana 

pa je bila proizvodnja živil z veliko beljakovin (Lyman, 2013). 

V 80. in 90. letih so smernice zdravega prehranjevanja priporočale predvsem uživanje 

polnozrnatih žitnih izdelkov ter zmanjšan vnos holesterola in živalskih maščob, torej 

zmanjšan vnos polnomastnega mleka, rdečega mesa in jajc, kar pa je za posledico imelo 



Trobec Tina, Preučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s 

pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

6 

povečan vnos živil z visokim glikemičnim indeksom ter rastlinskih olj. To pa vsekakor vpliva 

na nastanek debelosti in diabetesa (Lyman, 2013). 

Že od leta 1916 Ameriško ministrstvo za kmetijstvo (USDA) skrbi za pomoč ljudem pri izbiri 

zdrave hrane. Leta 1992 je bil predstavljen »Food Guide Pyramid« ali »Vodnik prehranske 

piramide«, ki je predstavljal vizualno smernico zdravega prehranjevanja, ki je bila 

potrošnikom v pomoč pri izbiri zdrave hrane (Uruakpa, 2013). 

USDA in US Department of Health and Human Servicess  (Minstrstvo za zdravje in socialne 

zadeve) leta 2005 izdala 6. smernico zdravega prehranjevanja za Američane. Dokument je 

vključeval priporočila glede dnevnega vnosa, količino pa so izrazili v obliki lončka (1 lonček 

zelenjave, riža ...). Nato je USDA posodobila piramido, ki ljudem omogoča določiti svoj 

dnevni vnos glede na spol, starost in stopnjo telesne aktivnosti (Kelley, 2008). Istega leta je 

tako izšla »MyPyramid« ali »Moja piramida«, ki se je zaradi dodanega simbola človeka še 

bolj približala potrošniku (Uruakpa, 2013). 

V drugi polovici 20. stoletja je prehranska piramida doživela razcvet. Prehranske smernice so 

spodbujale zdravo prehranjevanje ljudi, leta 1940 pa so že bila vsa živila glede na 

prevladujočo hranilno snov razvrščena v 7 skupin živil. Najprej so imeli pomembno vlogo 

vitamini in minerali, nato pa je bilo pomembno uživanje vseh potrebnih makrohranil. Kasneje, 

leta 1970, so se začeli strokovnjaki in splošna javnost zavedati negativnih vplivov na zdravje, 

ki jih povzročajo alkohol, sladkor in maščobe. Zato je bila leta 1992 v ZDA predstavljena 

nova smernica zdravega prehranjevanja, torej nova prehranska piramida (Kostanjevec, S., 

Koch, V. in Polak, A., 2007). 

Trenutno je v Sloveniji najbolj uporabna prehranska piramida, ki je bila razvita v okviru 

projekta CINDI. Po svoji strukturi je enaka ameriški prehranski piramidi (1992), dodatno pa 

vključuje še gibanje in potrebno količino zaužite tekočine (CINDI, 2016). 
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Zgodovina prehranske piramide na časovnem traku 

 

 

Slika 1: Smernica zdravega prehranjevanja od leta 1916 do leta 1930 (Choose MyPlate, 

2011) 

Prehranske smernice iz leta 1916–1930 z naslovom »Hrana za majhne otroke in kako izbrati 

hrano« so temeljile na prehranskih skupinah. Poudarek je bil predvsem na »varovalnih« 

živilih (Choose MyPlate, 2011). 
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Slika 2: Smernica zdravega prehranjevanja iz leta 1940 (Choose MyPlate, 2011) 

Smernica, ki jo prikazuje slika, je vključevala 7 skupin živil (Choose MyPlate, 2011). 
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Slika 3: Smernica zdravega prehranjevanja iz leta 1956 do leta 1970 (Choose MyPlate, 

2011) 

Zgornja smernica zdravega prehranjevanja ni vključevala priporočil o količini maščob, 

sladkorjev in vnosu kalorij (Choose MyPlate, 2011). 

 



Trobec Tina, Preučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s 

pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

10 

 

Slika 4: Smernica zdravega prehranjevanja iz leta 1979 (Choose MyPlate, 2011) 

Smernica zdravega prehranjevanja iz leta 1979 je poudarjala tudi zmeren vnos maščob, 

sladkorja in alkohola (Choose MyPlate, 2011). 
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Slika 5: Smernica zdravega prehranjevanja iz leta 1984 (Choose MyPlate, 2011) 

Zgornja smernica je vključevala ustreznost hranilnih snovi. Teh pet skupin živil je bilo 

kasneje osnova za smernico Food Guide Pyramid (Choose MyPlate, 2011). 
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Slika 6: Časovni trak prehranske piramide (Choose MyPlate, 2011) 

 

Poleg prehranske piramide pa se za namen vizualizacije zdravega prehranjevanja uporabljajo 

še prehranski krožnik, tridimenzionalna prehranska piramida, hiša, kolo  itd. (EUFIC, 2009). 

Raziskave kažejo, da predvsem zdrav življenjski slog, ki vključuje telesno dejavnost in 

uravnoteženo ter zdravo prehrano, vsekakor pripomore k zdravemu staranju. Tudi starejši 

ljudje morajo poznati prehranska priporočila, da se lahko držijo smernic zdravega 

prehranjevanja. Raziskava v Švici je pokazala, da 71 % starejših od 50 let pozna prehransko 

piramido, vendar se jih le 38 % ravna v skladu z njo. Prav zato morajo biti smernice zdravega 

prehranjevanja razumljive tudi starejšim ljudem, da se bodo lahko držali prehranskih 

priporočil in s tem uživali pestro ter raznoliko prehrano. Velik poudarek na prehrani starejših 

je potreben zato, ker starejši ljudje izgubljajo mišično maso, pogosteje se pojavijo prebavne 

težave, poslabša se oralno zdravje, večji delež obolelih za kroničnimi nenalezljivimi 

boleznimi, kot so kardiovaskularne bolezni, diabetes in osteoporoza. Prehranska priporočila 

za ljudi v srednjih letih so skoraj enaka kot za ljudi v starost, le da se s starostjo zmanjšuje 

potreba po energiji, povečan pa je vnos beljakovin za ohranitev mišične mase in vitaminov ter 

mineralov za zdrave in boljše kosti (Gille, 2015).  

Raziskava je torej pokazala, da kar 71 % starejše populacije pozna prehransko piramido, 

vendar pa udeleženci večinoma izpolnjujejo priporočila za porabo sadja in beljakovinskih 

živil, vendar je pri tem nizek vnos mlečnih izdelkov (Gille, 2015). 

Zaradi preprečevanja debelosti med mlajšimi otroki je USDA razvila tudi prehransko 

piramido za otroke (MyPyramid for Kids). Otroška prehranska piramida je namenjena 

otrokom, starim od 6–11 let, katerim pomaga razumeti smernice zdravega prehranjevanja. 

Otroška piramida vključuje slogan: »Jej pravilno, treniraj in se zabavaj.« Narejena je tudi 

računalniška igrica na temo otroške prehranske piramide (French, 2006). 

Računalniška igrica je zabavna in interaktivna, njen namen pa je povečati otrokovo znanje o 

skupinah živil, o nekaterih priporočilih uživanja hrane in poveča zavedanje, da je poleg hrane 

potrebno tudi gibanje. Otroci na tak način spoznajo energijske vrednosti živil, priporočljiv 

energijski dnevni vnos, spoznajo posamezne dnevne obroke in se jih naučijo sestaviti, 

spoznajo, da se je potrebno izogibati hrani s preveč trde maščobe in dodanega sladkorja, 

spoznajo pa tudi določene telesne aktivnosti (French, 2006). 
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Slika 7: Prehranska piramida za otroke (French, 2006) 

 

2.3.3 Prehranski krožnik  

 

Svetovni odbor DGAC je leta 2010 v postopku priprave smernic zdravega prehranjevanja 

ugotavljal, kakšni so vzroki za debelost v ZDA. Rezultat raziskave je bil, da Američani na dan 

povprečno zaužijejo 1260 kJ hrane več, kot je priporočeno. Kot se je izkazalo, pa je bil 

povečan vnos hrane na račun sladic, prigrizkov, belega kruha, testenin, pice in premalo 

gibanja (Lyman, 2013). 

Pojavile so se tudi dileme glede uživanja beljakovin. Kar dolgo časa je veljalo, da so 

beljakovine nepomembne v naši prehrani, kar so novejše raziskave ovrgle, saj imajo 

beljakovine velik pomen pri obnavljanju in izgradnji mišic, sestavi telesa, dajejo pa tudi dober 

občutek sitosti (Lyman, 2013). 

Sčasoma so se pojavili tudi dvomi glede priporočil v povezavi s holesterolom, nasičenimi 

maščobnimi kislinami in energijsko gostoto. Dosedanja prehranska piramida je namreč 

priporočala izogibanje maščobam in beljakovinam živalskega izvora ter je poudarjala povečan 

vnos polnozrnatih žitnih izdelkov (Lyman, 2013). 

Dosedanjo prehransko piramido je zato junija leta 2011 v sodelovanju z US ministrstvom za 

kmetijstvo (USDA) zamenjal po vsem svetu vedno bolj uveljavljen prehranski krožnik. Ta je 

zasnovan tako, da je bolj nazoren tako za otroke in odrasle. Preveden je tudi v več jezikov 

(Wansink in Kranz, 2013).  

Prehranski krožnik (MyPlate) poudarja povečan vnos beljakovin in zmanjšan vnos ogljikovih 

hidratov. Prehranska priporočila se tako obrnejo na glavo in poudarjajo predvsem vnos 

beljakovin, mlečnih izdelkov in zelenjave ter zmanjšan vnos ogljikovih hidratov. Razlika med 

prehransko piramido in prehranskim krožnikom pa je tudi ta, da se prehranska piramida 

osredotoča na celodnevni vnos živil, prehranski krožnik pa poudarja raznovrsten in 

uravnotežen posamezen obrok (Lyman, 2013). 
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Prehranski krožnik je bil razvit na Harvard School of Public Health kot preprosta vizualna 

smernica zdravega prehranjevanja, ki bi pomagala izboljšati prehranjevalne navade ljudi 

(Harward T.H. Chan, 2016). Namenjen je družinam oziroma vsem, ki želijo pripravljati 

zdrave in polnovredne obroke.  

Gre za shematski prikaz, razdeljen na posamezne deleže, ki predstavljajo delež sadja, 

zelenjave, ogljikovih hidratov, beljakovin ter mleka in mlečnih izdelkov (Wansink in Kranz, 

2013). 

Prehranski krožnik je razdeljen na štiri dele: 

 ½ krožnika predstavljata sadje in zelenjava. Pomembno je, da uživamo raznovrstno 

sadje in zelenjavo, ki naj bo seveda čim bolj sveže. V to skupino pa ne uvrščamo 

krompirja zaradi njegovega negativnega vpliva na krvni sladkor.  

 ¼ krožnika predstavljajo polnozrnata žita in žitni izdelki. V to skupino torej uvrščamo 

ječmen, pšenico, kvinojo, oves, rjavi riž in izdelke iz njih, kot je na primer polnozrnat 

kruh, ki ima za razliko od belega kruha, belega riža in drugih rafiniranih zrn manjši 

vpliv na krvni sladkor. 

 ¼ krožnika pa predstavljajo beljakovine, med katere štejemo ribe, piščanca, fižol in 

oreščke. Beljakovinsko bogata živila lahko vmešamo v različne solate, pazimo pa na 

vnos rdečega mesa in se izogibamo predelanim mesnim izdelkom, kot sta slanina in 

klobase (Choose MyPlate). 

Pri izbiri zdravih živil pazimo, da izbiramo predvsem rastlinska olja, kot so olivno olje, olje 

oljne repice, sojino, koruzno, sončnično in arašidovo olje. Izogibamo pa se predvsem 

hidrogeniranim oljem, ki vsebujejo veliko transmaščobnih kislin. Vsekakor pa ne smemo 

pozabiti, da nizka vsebnost maščob v določenih živilih še ne pomeni, da je to živilo zdravo 

(Choose MyPlate).  

Prehranski krožnik priporoča redno uživanje pijač, predvsem vode, kave in čaja. Pri izbiri 

pijače pa pazimo, da izberemo takšno, ki ne vsebuje sladkorja, mleko in mlečne izdelke pa je 

priporočljivo omejiti na 1–2 obroka na dan (Choose MyPlate). 

K zdravi in uravnoteženi prehrani pa moramo seveda dodati še gibanje, ki je pomembno pri 

nadzorovanju telesne mase (Choose MyPlate). 

Glavno sporočilo zdravega prehranjevanja po načelih prehranskega krožnika je, da se 

osredotočimo na kakovost prehrane. Vrsta ogljikovih hidratov je tako bolj pomembna od 

količine ogljikovih hidratov, saj so nekateri viri ogljikovih hidratov, kot so zelenjava (z 

izjemo krompirja), sadje, žitarice in fižol bolj zdravi od drugih, na primer belega kruha 

(Choose MyPlate). 

Poleg tega prehranski krožnik potrošnikom odsvetuje še sladke pijače, ki so predvsem v 

ameriški prehrani glavni vir tako imenovanih praznih kalorij. Na drugi strani pa krožnik 

spodbuja potrošnike k uživanju zdravih olj in ne določa najvišjega odstotka kalorij, ki bi jih 

potrošniki morali vsak dan dobiti na račun zdravih virov maščob. Taka prehranska 

priporočila, ki jih navaja prehranski krožnik, so zato v nasprotju s priporočili, katera je 

desetletja navajala USDA, ki je ves ta čas spodbujala uživanje živil z nizko vsebnostjo 

maščob (Choose MyPlate). 

Zanimivo je to, da se prehranski krožnik ne ukvarja toliko s kalorijami ali obsegom porcij, ki 

naj bi jih imel posamezen obrok. Pomembno je predvsem razmerje med posameznimi 



Trobec Tina, Preučevanje uspešnosti uporabe vizualnih smernic zdravega prehranjevanja v osnovnošolskem izobraževanju s 

pomočjo očesnega sledilca. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2017. 

 

15 

skupinami živil, ki naj bi jih vseboval vsak obrok, ni pa točno določeno število kalorij na 

obrok oziroma na dan, saj se število kalorij razlikuje glede na hranilne potrebe posameznika, 

torej se upošteva posameznikova starost, spol, višina in pa količina telesne aktivnosti (Choose 

MyPlate). 

Vsekakor pa je potrebno poudariti, da se od prehranske piramide ne smemo posloviti, saj se 

prehranski krožnik in prehranska piramida med seboj dopolnjujeta. Prehranski krožnik in 

prehranska piramida dajeta tako najboljše smernice zdravega prehranjevanja v tem trenutku, 

ki pa se bodo v prihodnosti še vedno spreminjale (Choose MyPlate). 

 

Slika 8: Prehranski krožnik 

 

2.3.4 Spletna stran za otroke Choose MyPlate 

 

Podatki za leto 2010 kažejo, da je pri tipičnem ameriškem prehranjevanju zmanjšan vnos 

sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov, morskih sadežev, olj, vlaknin, kalija, vitamina D 

in kalcija, medtem ko je povečan vnos trdih maščob, dodanega sladkorja, natrija in nasičenih 

maščob. Kljub raznoraznim smernicam zdravega prehranjevanja pa je rezultat vedenja 

potrošnikov daleč od idealnega (Post, 2011).  

Vsekakor pa je dobra novica, da potrošnike vedno bolj zanima zdrava prehrana (Post, 2011). 

Obsežna kvalitativna raziskava je pokazala, da potrošniki poznajo osnove o zdravem 

prehranjevanju, vendar pa je njihovo znanje pomanjkljivo na področju porcij in energijske 

vrednosti živil (Post, 2011). 

Choose MyPlate je namenjen učencem, da se na primer naučijo, kako izbrati zdrav prigrizek, 

spoznajo, kaj so »prazne kalorije«, zakaj je prevelika količina natrija škodljiva … (Leone, 

2015). 

Choose MyPlate vsebuje interaktivne funkcije, vsebine za vzgojitelje, zdravje, strokovnjake in 

potrošnike. Prispeva k izgradnji znanja, ukrepanju in odkrivanju zdravstvenih težav, 
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povezanih s prehrano itd. Spletna stran dokazano vpliva na izbiro hrane tako v gospodinjstvu, 

kot tudi pri posamezniku (Leone, 2015). 

USDA je razvila tudi poseben program »Super Tracker«, ki vključuje programe, ki pomagajo 

pri učencih spodbuditi zdrav način prehranjevanja. Super Tracker tako beleži vnos hrane, 

telesno dejavnost in telesno maso. Tako nam Super Tracker pomaga analizirati vnos hrane, 

poleg tega pa nam predlaga morda ustreznejšo zamenjavo (Leone, 2015).  

Učenci se naučijo ustvariti Super Tracker profil, nato pa dobijo oseben načrt, koliko energije 

in katere skupine živil potrebujejo v enem dnevu. Učenci lahko nato sestavljajo jedilnike, 

načrtujejo svoj dnevni vnos hranil itd. (Leone, 2015). 

Za mlajše učence pa se na spletni strani Choose MyPlate nahajajo tudi igre na temo zdravega 

prehranjevanja (Leone, 2015). 

  

2.3.5 Primerjava prehranske piramide in prehranskega krožnika 

 

Tako prehranska piramida, kot tudi prehranski krožnik, vključujejo 5 skupin živil. Živila so 

pri obeh kategorizirana, navedene pa so tudi priporočljive količine. Pri prehranskem krožniku 

so priporočila poenostavljena. Omenjeni vizualni smernici zdravega prehranjevanja se 

razlikujeta predvsem v tem, da piramida predstavlja kaj in koliko jesti tekom dneva, krožnik 

pa potrošnike takoj spodbudi k razmišljanju o svoji izbiri živil in jim pomaga sestaviti zdrav 

posamezen obrok (Moving from MyPyramid to MyPlate, 2014). 

 

 Moja piramida Moj krožnik 

Skupine živil Ogljikovi hidrati 

Zelenjava 

Sadje 

Mleko 

Meso in stročnice 

Ogljikovi hidrati 

Zelenjava 

Sadje 

Mleko 

Proteini 

Barve Ogljikovi hidrati – oranžna 

Zelenjava – zelena 

Sadje – rdeča 

Mleko – modra 

Meso in stročnice – vijolična 

Olja – rumena (ni skupina 

živil) 

Ogljikovi hidrati – oranžna 

Zelenjava – zelena 

Sadje – rdeča 

Mleko – modra 

Proteini – vijolična 

 

Krožnik vključuje le 5 skupin 

živil, olja pa ne štejejo kot 

skupina živil. 

Delež dnevnega vnosa Prikazan s širino piramide. Prikazan kot odsek krožnika. 

Sadje in zelenjava 

predstavljata polovico 

krožnika. 

Navedeni vnosi Količine za sadje, zelenjavo 

in mlečne izdelke so izražene 

v skodelicah. 

Zneski za žita, meso in 

Količine so izražene v 

deležih (1/4 sadja …) 
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stročnice pa v realnih 

količinah (npr. pol žemlje). 

Priporočila poudarjajo Raznolikost 

Sorazmernost 

Aktivnost 

Prilagajanje 

Postopno izboljševanje 

 

Uravnotežene energijske 

vrednosti: 

- Uživajte hrano, ampak jejte 

manj. 

- Izogibajte se prevelikim 

porcijam. 

 

Živila, ki jih je potrebno 

uživati več: 

- Pol krožnika naj 

predstavljata sadje in 

zelenjava. 

- Polovico svojih ogljikovih 

hidratov zamenjajte za 

polnozrnata žita. 

- Uživajte mleko z manj 

maščobami. 

 

Živila, ki jih je potrebno 

uživati manj: 

- Primerjajte natrij v živilih, 

kot so juhe, kruh in 

zmrznjena živila in izberite 

tiste, ki vsebujejo manj 

natrija. 

- Pijte vodo namesto sladkih 

pijač. 

 

 

Tabela 1: Primerjava med prehransko piramido in prehranskim krožnikom (Moving 

from MyPyramid to MyPlate, 2014) 

 

2.3.6 Dosedanje raziskave na temo primerjave prehranske piramide in prehranskega 

krožnika 

 

V različnih državah danes obstaja pestra paleta vizualnih smernic zdravega prehranjevanja. Te 

smernice niso bistveno spremenile dejstva, katera živila je potrebno uživati, temveč sta se 

spremenili predvsem njihovo razmerje in pa količina. Tudi raziskovalci so skušali ugotoviti, 

katere vizualne smernice zdravega prehranjevanja so bolj učinkovite od drugih. Raziskovalci 

so ugotovili, da so švicarski udeleženci vse tri vizualne smernice zdravega prehranjevanja, ki 

so jih imeli na voljo ocenili, da so vse ocenili kot uporabne in nazorne smernice. Enako 

raziskavo so izvedli tudi v Veliki Britaniji, kjer pa so uporabili 6 različnih vizualnih smernic 

zdravega prehranjevanja. Izkazalo se je, da pri reševanju nalog ni izstopala nobena vizualna 

smernica (Talati idr., 2017).  
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Tudi v Avstraliji so izvedli podobno raziskavo, kjer pa so ugotovili, da so udeleženci dajali 

večji poudarek prehranskemu krožniku kot prehranski piramidi. Raziskovalci so tako 

ugotovili, da potrošnikom ni pomembno samo razumevanje, ampak tudi vizualna in estetska 

predstavitev vizualnih smernic zdravega prehranjevanja, saj je prav vizualna predstavitev zelo 

pomemben vidik, ki prispeva k temu, katero vizualno smernico bo potrošnik izbral (Talati 

idr., 2017).  

Raziskava, ki se je navezovala na vprašanje, katero vizualno smernico zdravega 

prehranjevanja, torej prehranski krožnik ali prehransko piramido, bo potrošnik raje uporabil 

oziroma se mu zdi bolj razumljiva in nazorna, je bila izvedena med avstralskimi učenci in 

odraslimi. V Avstraliji sta trenutno kot vizualni smernici zdravega prehranjevanja največkrat 

omenjeni in uporabljeni prehranska piramida in prehranski krožnik. Piramida se uporablja kot 

učni pripomoček v prehranskem izobraževalnem programu, ki ga financira vlada in poteka že 

od leta 1995. Ta vizualna smernica zdravega prehranjevanja dodatno vključuje še podatke o 

hranilnih vrednostih živil. Nova različica prehranske piramide je bila oblikovana leta 2009, 

leta 2013 pa je v veljavo prišla še nova vizualna smernica zdravega prehranjevanja, in sicer 

prehranski krožnik. Ti dve smernici se lahko uporabljata samostojno ali pa se dopolnjujeta in 

sta namenjeni tako odraslim, kot tudi otrokom. Najbolj očitna razlika med prehransko 

piramido in prehranskim krožnikom je seveda oblika (trikotnik in krog), poleg tega pa je 

krožnik 2-dimenzionalna predstavitev, piramida pa je 3-dimenzionalna (Talati idr., 2017).  

Rezultati zgoraj omenjene raziskave so pokazali, da so vse skupine (10–13, 14–17, 18–25, 

26–45, tako moški in ženske), z izjemo žensk, starejših od 46 let, označile prehranski krožnik 

za uporabnejšega. Večina udeležencev je bila mnenja, da je prehranski krožnik vizualno 

privlačnejši od piramide. Na krožniku jim je bila všeč predvsem organiziranost in uporaba 

realnih slik (ki pa jih prehranska piramida ne uporablja). Udeleženci so bili še mnenja, da je 

prehranski krožnik zelo pregleden, velik poudarek pa je bil tudi na realnih slikah živil. Pri 

prehranski piramidi so kot pomanjkljivost izpostavili predvsem to, da vsebuje risane slike in 

ne realnih. Pri prehranskem krožniku jim je tudi zelo všeč postavitev, da slike živil niso tako 

natrpane in da sta skupini živil sadje in zelenjava ločeni, medtem ko jih pri prehranski 

piramidi uvrščamo v eno skupino (Talati idr., 2017).  

Odrasli so bili še mnenja, da je prehranski krožnik bolj primeren za odrasle, saj deluje njegova 

predstavitev bolj zrela in ima večjo stopnjo natančnosti, medtem ko je prehranska piramida 

bolj primerna za otroke zaradi svojih risanih risb. Odrasli so tudi menili, da je prehranski 

krožnik bolj primeren za njih, da ga sami razumejo in otrokom razložijo smernice zdravega 

prehranjevanja. Piramida pa naj bi bila po njihovem mnenju bolj primerna za otroke kot 

splošna izobraževalna shema (Talati idr., 2017).  

Zanimivo je, da se otroci (10–13 let) zavzemajo predvsem za prehranski krožnik, saj je po 

njihovem mnenju zelo natančen, organiziran in vizualno zelo privlačen. Všeč so jim predvsem 

realne slike živil (Talati idr., 2017).  

Ugotovitve torej kažejo, da imajo ljudje na splošno raje prehranski krožnik, ker vsebuje realne 

slike, je vizualno privlačnejši in vsebuje več pomembnih informacij kot prehranska piramida. 

Odrasli so predvsem mnenja, da je prehranska piramida bolj primerna za mlajše otroke in 

mladostnike, ker vsebuje risane slike, na drugi strani pa nekateri starši menijo, da bi svojim 

otrokom smernice zdravega prehranjevanja lažje razložili s pomočjo prehranskega krožnika. 

Ta raziskava je pokazala vpogled v mnenja otrok o različnih smernicah zdravega 

prehranjevanja, poleg tega pa je ponujala informacijo, da odrasli ne morejo vedno razumeti 

potrebe in prehranske informacijske želje otrok (Talati idr., 2017).  
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Slika 9: Avstralska prehranska piramida (Talati idr., 2017) 

 

Raziskovalci pa so na drugi strani ugotovili, da je prehranski krožnik preveč abstrakten za 

mnoge manj izobražene starše. Da bi dosegli večje razumevanje prehranskega krožnika, je bil 

izoblikovan 4-stopenjski model. V prvem delu opredelimo živila, nato si lahko sestavimo 

obroke po priporočilih prehranskega krožnika. V naslednjem koraku obrok fotografiramo, 

tako da naš izbor lahko pokažemo tudi širši javnosti. Pomembno je, da so slike dobro 

osvetljene in da so jedi na sliki videti resnične in privlačne. Nato moramo zraven slike dodati 

še jasna sporočila, ki podkrepijo fotografsko vsebino. Na koncu še testiramo izobraževalni 

material s pomočjo vzgojiteljev, učiteljev itd. Material lahko preizkusimo še na izbrani ciljni 

skupini. Na tak način lahko abstrakten prehranski krožnik prilagodimo in s konkretnim 

gradivom ciljni skupini pojasnimo trenutne smernice zdravega prehranjevanja (Shilts, 2015).  
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Slika 10: Obroki, sestavljeni po priporočilu mojega krožnika (Shilts, 2015) 

 

2.4 Prehranske vsebine v osnovnošolskem izobraževanju 

 

Koch (2007) in Kostanjevec (2013) se strinjata, da so prehranske vsebine zelo pomemben del 

šolskega kurikula, prav zato bi jim bilo potrebno nameniti več učnih ur, saj s tem vplivamo na 

ravnanje, stališča, spremembe in odnosa učencev do prehrane in prehranjevanja.  

Da pa bodo učenci pridobljeno znanje lahko uporabili pri svojem vedenju in oblikovanju 

navad, je pomembno, da učencem prehranske vsebine predstavimo strokovno ustrezno. Poleg 

tega pa moramo upoštevati še stopnjo kognitivnega razvoja otrok (Kostanjevec in Koch, 

2007).  

V devetletnem osnovnošolskem izobraževanju so učenci vključeni v postopno prehransko 

izobraževanje. V tem času se spoznajo z vsebinami s področja prehrane ter zdravega 

življenjskega sloga. Prehranske vsebine so skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje 

vključene v učne načrte različnih predmetov. Učenci se v prvem triletju s prehranskimi 

vsebinami srečajo pri predmetu spoznavanje okolja, v drugem triletju pri predmetih 

naravoslovje in tehnika ter naravoslovju in v zadnjem triletju pri predmetih naravoslovje, 

biologija, kemija in pri izbirnih predmetih sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja.  

Od vseh zgoraj naštetih predmetov pa predmet gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne 

šole pokrije največ učnih ciljev in standardov znanja, ki se nanašajo na spretnosti in veščine s 

področja prehranskega izobraževanja (Učni načrt za gospodinjstvo, Gospodinjstvo v 6. 

razredu devetletke, 2013). 
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Predmet gospodinjstvo je vključen v 5. in 6. razred osnovne šole in spada med obvezne učne 

predmete. Razdeljen je na 4 module, in sicer: Ekonomika gospodinjstva, Tekstil in oblačenje, 

Bivanje in okolje ter Hrana in prehrana (Učni načrt za gospodinjstvo, 2013).  

Modulu Hrana in prehrana, ki ga učenci obravnavajo v 6. razredu, je namenjenih kar 80 % 

vseh ur predmeta gospodinjstvo, torej 42 šolskih ur. Ta modul vključuje vsebine o ustrezni 

sestavi obrokov, vsebine o pridelavi, predelavi, pripravi in higieni živil in navsezadnje o 

kulturi prehranjevanja in ozaveščenosti potrošnikov (Učni načrt za gospodinjstvo, 2013).  

 

2.5 Očesni sledilec 

 

Ena izmed tehnik, ki omogoča spremljanje kognitivnih procesov med učenjem, je uporaba 

očesnega sledilca, ki predstavi povezavo med procesom kognicije in očesnimi premiki. 

Očesni sledilec nam omogoča, da spremljamo aktivnosti zenice in očesne gibe posameznika. 

Poleg tega lahko določimo tudi za katero vrsto gibanja oči gre. Ločimo fiksacije, sakade ali 

kombinacije ter njihovo pogostost in lokacijo na učnem gradivu. Fiksacija pomeni stabilno 

stanje gibanja oči, sakade pa so hitri gibi očesa med dvema zaporednima fiksacijama. Število 

fiksacij nam tako lahko pove informacijo o posameznikovem interesu za določen del nekega 

gradiva. Število fiksacij nam pove tudi število informacij, ki jih lahko posameznik hkrati 

procesira. Temu pa sledi kompleksna interpretacija pomena gibov očesa (Slapničar idr., 

2015). 

Očesni sledilec je sestavljen iz kamere, ki natančno sledi gibom opazovalčevega očesa. 

Natančno izmeri čas (v milisekundah), ki ga porabi za gledanje različnih delov slike. Kamera 

je nameščena pod ekranom. Očesni sledilec pri vsakem opazovalcu posebej meri čas, 

porabljen za ogled posameznega področja (Wolfson, J. A. idr., 2016).  

Sledenje očem nam omogoča, da s pomočjo analize video dokumentacije ugotovimo smer 

pogleda in točko v prostoru, ki mu je oseba namenila pogled oziroma vizualno pozornost. 

Video podatke za nadaljnjo analizo dobimo s pomočjo že prej omenjenega očesnega sledilca. 

Gre za izjemno natančno napravo, da lahko zazna hitre očesne gibe. Tehniko raziskovalci 

uporabljajo že stoletja, vendar so bile prve naprave za uporabnike neprijetne, manj natančne, 

za razliko od današnjih naprav, ki omogočajo natančnejši pristop (Beronja idr., 2015). 

Sledenje očem omogoča opazovanje in merjenje gibanja oči, ko merjenec dobi nek vizualen 

stimulus ali ogled določenega izdelka. Informacije v zvezi z njihovim gledanjem se zbirajo na 

objektiven, hiter in neinvaziven način. Naprava zapiše gibanje naših oči, označi opazovano 

območje in zapiše čas, ki smo ga porabili za opazovanje določenega območja, kar odraža 

pozornost in zanimanje opazovalca. Očesni sledilec nam omogoča merjenje časa trajanja 

fiksacij, čas do prve fiksacije, fiksacijo pred, štetje fiksacij. Z analizo teh rezultatov lahko 

torej ugotavljamo, katerim elementom merjenec posveča največ pozornosti, kaj mu je 

pomembno itd. Ta tehnika predstavlja velik potencial pri različnih objektivnih študijah 

(HangVu idr., 2016). 

Tehniko raziskovalci uporabljajo že dalj časa, vendar so bile prve naprave za uporabnike 

neprijetne, manj natančne, za razliko od današnjih naprav, ki omogočajo natančnejši pristop 

(Beronja idr., 2015). 

Tehnika se je začela uporabljati že leta 1900 na področju psihologije. Leta 1970 je bila 

dograjena možnost povezave med očesnim sledilcem in računalnikom in se je izpopolnjevala 
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vse do danes. Očesni sledilci imajo širok nabor uporabe na področju znanstvenih raziskav. 

Uporabljajo se tako za diagnostične postopke, torej na področju nevroznanosti, medicine, 

psihologije, vedno bolj pa tudi na področju marketinga in tudi v interaktivne namene, na 

področju medicine, kot pomoč hendikepiranim ter na področju računalništva in grafike. V 

porastu pa je uporaba očesnih sledilcev na področju izobraževanja, kjer med drugim 

raziskovalci skušajo ugotoviti uporabnost različnih učnih pripomočkov (Beronja idr., 2015). 

Do sedaj je bila ta tehnika predstavljena bolj v živilski industriji, predvsem z namenom 

ugotoviti, kako embalaža določenega živila pritegne potrošnika. Raziskovalci so ugotavljali, 

kako določena embalaža vpliva na vedenje potrošnika, s pomočjo takšnih raziskav pa so nato 

podjetja oblikovala embalažo, ki bo čim bolj privlačna potrošniku (HangVu idr., 2016). 

Dokazano je, da je gibanje očesa povezano s kognicijo. Vzorec premikanja oči je odvisen tudi 

od vprašanja, ki je zastavljeno merjencu, in pa od težavnosti naloge. Pri težjih nalogah je čas 

fiksacije daljši. Na podlagi tega lahko sklepamo, da moramo dobro načrtovati izvedbo dela z 

očesnim sledilcem, da skrbno izberemo vizualen model in vprašanja (HangVu idr., 2016). 

Kalibracija ali umerjanje pomeni, da gledamo pike, ki se premikajo po zaslonu. Podatki, ki 

smo jih pridobili s pomočjo očesnega sledilca, so bili zbrani s pomočjo udeleženčevega 

pogleda (Meppelink, 2015) 

Uporaba očesnega sledilca nam lahko da dragocen vpogled na to, katero vizualno smernico 

zdravega prehranjevanja bodo učenci uporabili in s tem vplivali na svoje prehransko vedenje.  

Pojmi, kot so enote, razmerja … so za učence v 6 razredu lahko težavni in jih ne razumejo. 

Učenci, ki še niso sposobni abstraktnega mišljenja, imajo pri razumevanju takšnih vsebin 

težave, vsebine so jim nezanimive in nepriljubljene. Razumevanje kompleksnih pojmov in 

definicij se izboljša z ustreznim predznanjem, vendar pa problem nastane, ko je potrebno nove 

pojme vključiti v že obstoječi mentalni model (Slapničar idr., 2015).  

STRP model poudarja predvsem vlogo vizualizacijskih elementov, ki so ključni pri 

predstavitvi submikroskopske ravni obravnavanega pojma/procesa, hkrati pa povezuje vse 3 

ravni predstavitve, in sicer submikroskopsko, mikroskopsko in makroskopsko. Tudi 

kognitivna teorija multimedijskega učenja in Mayerjeva teorija učečih ilustracij (Mayer, 

1993) poudarjata vizualizacijske elemente kot pomemben del usmerjanja pozornosti učečega, 

da si oblikuje povezave med posameznimi deli vsebine, ki jo študira. Na tak način si učeči 

oblikuje mentalni model, ki ga kasneje uporablja za pridobivanje znanja z razumevanjem 

(Slapničar idr., 2015). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKEGA DELA  

 

V osnovnošolskem izobraževanju se kot vizualno smernico zdravega prehranjevanja že dolgo 

let uporablja prehranska piramida, danes pa vedno bolj v veljavo prihaja prehranski krožnik. 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, katera vizualna smernica zdravega prehranjevanja je 

učencem bolj predstavljiva, nazorna in razumljiva oziroma če sta obe vizualni smernici 

uporabni v šoli in tudi v praksi. Ne glede na to, katero vizualno smernico zdravega 

prehranjevanja bo učitelj pri svojem poučevanju uporabil, pa je cilj ta, da bo učenec znanje, ki 

ga bo pridobil pri pouku, uporabljal tudi v praksi, pri izbiri živil in pripravi zdravih, raznolikih 

obrokov.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Želela sem odgovoriti na štiri zastavljena raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Na kateri vizualni prikaz (prehransko piramido ali prehranski krožnik) testirani učenci 

večkrat fiksirajo pogled pred prikazom vprašanja in na katerem je čas fiksacij daljši? 

RV 2: Na kateri vizualni prikaz (prehransko piramido ali prehranski krožnik) testirani učenci 

večkrat fiksirajo pogled med prikazom vprašanja in na katerem je čas fiksacij daljši? 

RV 3: Ali se med testiranimi učenci pojavljajo razlike pri uporabi vizualnega prikaza na testu 

znanja in uporabi vizualnega prikaza pri odgovorih na vprašanja na računalniku? 

RV 4: Ali sta pri pouku in pri pripravi zdravih in uravnoteženih obrokov primerna in 

uporabna oba vizualna prikaza? 

 

Preveriti sem želela naslednje štiri hipoteze: 

H 1: Testirani učenci pred prikazom vprašanj na monitorju večkrat fiksirajo pogled na 

prehransko piramido, kjer je tudi čas fiksacij daljši.  

H 2: Testirani učenci med prikazom vprašanj na monitorju večkrat fiksirajo pogled na 

prehransko piramido, kjer je tudi čas fiksacij daljši. 

H 3: Med testiranimi učenci se ne pojavljajo razlike pri uporabi vizualnega prikaza na testu 

znanja in uporabi vizualnega prikaza pri odgovorih na vprašanja na računalniku.  

H 4: Pri pouku in pripravi zdravih ter uravnoteženih obrokov sta enako primerna in uporabna 

oba vizualna prikaza.  
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem deskriptivno eksperimentalno metodo raziskovanja, in sicer je bil na Pedagoški 

fakulteti izveden eksperiment na določenem številu osnovnošolcev. Raziskava je torej 

empirična, s kvantitativnim raziskovalnim pristopom.  

 

3.3.1 VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni, priložnostni. V prvi del raziskave sem vključila 9 učencev, ki so bili 

testirani na očesnem sledilcu. Eden izmed teh učencev je bil neprimeren in njegovih 

rezultatov nismo upoštevali. V drugi del raziskave pa je bilo vključenih 69 učencev 6. razreda 

dveh izbranih osnovnih šol.  

Vzorec tako sestavljajo učenci 6. razreda OŠ. Učenci in njihov učitelj gospodinjstva je bil o 

namenu in temi raziskave obveščen predhodno. Starši učencev so predhodno podpisali 

soglasje za učence, ki so sodelovali v raziskavi.  

 

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

 

V prvem delu raziskave sem uporabila stacionarni merilec Tobii eye tracker, ki je bil 

nameščen na računalniški zaslon. Testirani učenec je tako reševal različne naloge na zaslonu, 

ki so se nanašale na prehransko piramido oziroma prehranski krožnik. Testirani učenec je tako 

s pomočjo ene ali druge vizualne smernice zdravega prehranjevanja ustno odgovoril na 

zastavljeno vprašanje. Pri tem je očesni sledilec meril fiksacije in čas fiksacij na določeno 

vizualno smernico zdravega prehranjevanja, ki jo je učenec uporabil kot pomoč pri odgovoru 

na zastavljeno vprašanje. S pomočjo očesnega sledilca sem tako ugotovila, katere vizualne 

smernice zdravega prehranjevanja jim daje več uporabnih informacij za reševanje različnih 

prehranskih vprašanj. V drugem delu raziskave pa sem uporabila preverjanje znanja. 

Inštrument zbiranja podatkov je bil torej preizkus znanja, ki je vključeval splošna vprašanja (5 

vprašanj), ki so se nanašala na poznavanje prehranske piramide in prehranskega krožnika. 

Inštrument zbiranja podatkov sem pripravila sama pred izvedbo pedagoškega eksperimenta. 

 

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Rezultate opravljenega testa učencev sem v prvem delu raziskave kvantitativno obdelala in jih 

analizirala v programu Tobii Studio, prav tako pa sem kvantitativno obdelala pridobljene 

podatke v drugem delu raziskave. Podatke, pridobljene s pomočjo očesnega sledilca in 

podatke, pridobljene s pomočjo preizkusa znanja, sem nato deskriptivno analizirala v 

programu SPSS (IBM SPSS Statistics 21.0).  
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Protokol izvedbe merjenja testirancev: 

I. del  

1. Sprejem testiranih učencev v prostor za reševanje preizkusa znanja (Osnovna šola). 

2. Vsakemu učencu dodelimo šifro in jo zapišemo na preizkus znanja. Učenec si zabeleži 

šifro, saj jo bo uporabil še v drugem delu raziskave.  

3. Reševanje preizkusa znanja.  

II. del  

4. Sprejem učencev v specializiranem laboratoriju na Pedagoški fakulteti, kjer se nahaja 

računalnik in očesni sledilec. 

5. Kalibracija. 

6. Navodila: Na zaslonu se bodo pojavljala različna vprašanja in pa fotografiji 

prehranske piramide in prehranskega krožnika. Tvoja naloga je, da poskušaš s 

pomočjo ene ali druge fotografije ustno odgovoriti na vprašanje. Ko boš odgovoril na 

vprašanje, pritisni PAGE DOWN in pokazalo se ti bo naslednje vprašanje. Pomembno 

je, da si ves čas osredotočen na zaslon, tudi ko se naloge že zaključijo. Na začetku se 

bo pojavilo poskusno vprašanje, nato pa bo sledilo še 5 kratkih vprašanj.  

 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

3.4.1 REZULTATI OČESNEGA SLEDILCA 

 

Na začetku merjenja je bilo označeno območje zanimanja, torej območje, na katerega se 

navezujejo pridobljeni rezultati s pomočjo očesnega sledilca. Območje zanimanja je 

predstavljeno s sliko spodaj.  

 

Slika 11: Območje zanimanja 
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Rezultati očesnega sledilca so pri vsakem vprašanju predstavljeni v dveh različnih tabelah. 

Prva tabela nam prikaže čas v sekundah, ki ga je učenec namenil ogledu področja določenega 

vizualnega modela. Oznaka TFD torej pomeni čas v sekundah, ki ga je učenec po prikazu 

vprašanja namenil določenemu vizualnemu modelu zdravega prehranjevanja. Oznaka SUM 

pa pomeni skupen čas v sekundah, ki ga je učenec porabil za iskanje informacij na obeh 

vizualnih smernicah. Druga tabela pa nam predstavi rezultate, ki se nanašajo na število 

fiksacij, ki jih je naredil učenec na določenem obsegu. Vrednost FC nam pove število fiksacij, 

ki jih je učenec naredil na posameznem vizualnem modelu. Vrednost SUM pa nam pove 

skupno število vseh fiksacij, ki jih je naredil učenec.  

 

1. vprašanje: V katero od skupin živil spadajo živila, ki jih najpogosteje uživaš? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Prehranska 

piramida 1 

% TFD (s) 

Prehranski 

krožnik 1 

% SUM 

2 7,09 95,16779 0,36 4,832215 7,45 

3 10,95 89,97535 1,22 10,02465 12,17 

4 4,35 59,18367 3 40,81633 7,35 

5 1,45 81,46067 0,33 18,53933 1,78 

6 4,77 75,23659 1,57 24,76341 6,34 

7 3,3 32,35294 6,9 67,64706 10,2 

8 6,41 92,23022 0,54 7,769784 6,95 

9 6,46 78,49332 1,77 21,50668 8,23 

Mean – povprečna 

vrednost 

5,6 75,51257 1,96 24,48743 7,55875 

Tabela 2: Vrednosti TFD in SUM pri vprašanju – V katero od skupin živil spadajo 

živila, ki jih najpogosteje uživaš? 

 

Šifra učenca FC 

Prehranska 

piramida 1 

% FC 

Prehranski 

krožnik 1 

% SUM 

2 25 92,59259 2 7,407407 27 

3 36 90 4 10 40 

4 13 65 7 35 20 

5 4 66,66667 2 33,33333 6 

6 12 60 8 40 20 

7 15 36,58537 26 63,41463 41 

8 33 89,18919 4 10,81081 37 

9 20 74,07407 7 25,92593 27 

Mean – povprečna 

vrednost 

19,75 71,76349 7,5 28,23651 27,25 

Tabela 3: Vrednosti FC in SUM pri vprašanju – V katero od skupin živil sodijo živila, ki 

jih najpogosteje uživaš?  
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Slika 12: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju – V katero od skupin živil sodijo živila, 

ki jih najpogosteje uživaš? 

 

Zgornja slika prikazuje, kakšna je bila gostota fiksacij na določenem delu vizualnega modela. 

Rdeča barva pomeni največjo koncentracijo fiksacij, zelena pa najmanjšo. Tukaj lahko 

ugotovim, da so bili pri tem vprašanju učenci osredotočeni predvsem na prehransko piramido. 

Pri vprašanju »V katero od skupin živil sodijo živila, ki jih najpogosteje uživaš«, so v 

povprečju učenci kar 75,5 % svojega časa namenili gledanju prehranske piramide. 87,5 % 

učencev je večino časa odgovor na to vprašanje iskalo na prehranski piramidi, nato pa so svoj 

odgovor zgolj preverili na prehranskem krožniku. Le 12,5 % učencev pa je odgovor dobilo s 

pomočjo prehranskega krožnika, saj je večino svojega časa gledanja (70 %) posvetilo 

gledanju prehranskega krožnika. V povprečju so učenci svoj odgovor iskali 7,6 sekunde. 

Ustni odgovori na to vprašanje so bili različni. 37,5 % učencev je ustno odgovorilo, da 

največkrat uživajo ogljikove hidrate, enak odstotek učencev največkrat uživa vitamine in 

minerale, 12,5 % učencev največkrat uživa vitamine in minerale, beljakovine in pa ogljikove 

hidrate, enak delež učencev pa najpogosteje uživa vodo. Rezultati, pridobljeni s pomočjo 

očesnega sledilca so hkrati pokazali, da so učenci pri prvem vprašanju v povprečju 71,8 % 

vseh fiksacij namenili prehranski piramidi, medtem ko so prehranskemu krožniku namenili le 

v povprečju 28,2 % vseh fiksacij. Skupno je bilo pri tem vprašanju vseh fiksacij v povprečju 

27,3%.  
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2. vprašanje: Ali mleko uvrščamo med beljakovinska živila ali med tekočine? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Prehranska 

piramida 2  

% TFD (s) 

Prehranski 

krožnik 2 

% SUM 

2 0,85 59,44056 0,58 40,55944 1,43 

3 0 0 0 0 0 

4 3,77 70,20484 1,6 29,79516 5,37 

5 2,68 100 0 0 2,68 

6 0,45 100 0 0 0,45 

7 1,23 48,80952 1,29 51,19048 2,52 

8 3,44 65,02836 1,85 34,97164 5,29 

9 1,6 100 0 0 1,6 

Mean – povprečna 

vrednost 

1,75 67,93541 0,66 19,56459 2,4175 

Tabela 4: Vrednosti TFD in SUM pri vprašanju – Ali mleko uvrščamo med 

beljakovinska živila ali med tekočine? 

 

Šifra učenca FC 

Prehranska 

piramida 2 

% FC 

Prehranski 

krožnik 2 

% SUM  

2 3 42,85714 4 57,14286 7 

3 0 0 0 0 0 

4 5 41,66667 7 58,33333 12 

5 7 100 0 0 7 

6 2 100 0 0 2 

7 4 36,36364 7 63,63636 11 

8 14 63,63636 8 36,36364 22 

9 8 100 0 0 8 

Mean – povprečna 

vrednost 

5,38 73,61111 3,25 26,93452 8,625 

Tabela 5: Vrednosti FC in SUM pri vprašanju – Ali mleko uvrščamo med beljakovinska 

živila ali med tekočine? 
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Slika 13: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju – Ali mleko uvrščamo med 

beljakovinska živila ali med tekočine? 

Zgornja slika prikazuje, da so učenci večinoma fiksirali pogled na vprašanje in bežno na 

prehransko piramido in prehranski krožnik. Sklepam lahko, da so učenci odgovor na 

vprašanje večinoma že poznali. 

 

Slika 14: Jakost, potek in število fiksacij pri določenem učencu 

Zgornja slika prikazuje mesto fiksacije, ki je označeno s krogom, številka v krogu nam pove 

število fiksacij, velikost kroga pa nam pove velikost fiksacije, in sicer večji kot je krog, več 
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fiksacij je bilo na tistem mestu. Krogi pa so med sabo povezani, da lahko ugotovimo, kako so 

potekale fiksacije. V zgornjem primeru lahko opazim, da je določen učenec zgolj prebral 

vprašanje in si pri odgovoru ni pomagal z nobenim vizualnim prikazom. 

Učenci so bili v vseh primerih mnenja, da spada mleko med beljakovinska živila, kar naj bi po 

njihovih izjavah razbrali iz prehranskega krožnika. Rezultati očesnega sledilca pa kažejo 

nasprotno, in sicer naj bi v povprečju 68 % svojega časa namenili ogledu prehranske piramide 

in samo 19,5 % ogledu prehranskega krožnika. 12,5 % učencev za svoj odgovor ni uporabilo 

ne prehranske piramide in ne prehranskega krožnika, 37,5 % učencev pa je za odgovor 

uporabilo samo prehransko piramido. Povprečno pa so učenci odgovor iskali 2,4 sekunde. 

Tudi pri analizi teh rezultatov sem ugotovila da je gledano na skupno število fiksacij 

prednjačila prehranska piramida. Prehranski piramidi je bilo namenjenih 73,6 % vseh fiksacij, 

medtem ko prehranskemu krožniku samo 26,9 %. V povprečju je bilo skupnih fiksacij 8,6, kar 

pomeni manj od prvega vprašanja, torej so učenci v povprečju bolj iskali podatke kot pri 

prvem vprašanju.  

 

3. vprašanje: Je priporočljivo zaužiti več ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Prehranska 

piramida 3 

% TFD (s) 

Prehranski 

krožnik 3 

% SUM 

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 2,68 100 0 0 2,68 

6 0,32 18,3908 1,42 81,6092 1,74 

7 0 0 0,17 100 0,17 

8 0,33 32,35294 0,69 67,64706 1,02 

9 0,28 49,12281 0,29 50,87719 0,57 

Mean – povprečna 

vrednost 

0,45 24,98332 0,32 37,51668 0,7725 

Tabela 6: Vrednosti TFD in SUM pri vprašanju – Ali je potrebno zaužiti več 

ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave? 
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Šifra učenca FC 

Prehranska 

piramida 3 

% FC 

Prehranski 

krožnik 3 

% SUM  

2 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 

5 7 100 0 0 7 

6 1 14,28571 6 85,71429 7 

7 0 0 1 100 1 

8 2 40 3 60 5 

9 2 66,66667 1 33,33333 3 

 

 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

1,5 27,61905 1,38 34,88095 2,875 

Tabela 7: Vrednosti FC in SUM pri vprašanju – Je priporočljivo zaužiti več 

ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave? 

 

 

Slika 15: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju – Je priporočljivo uživati več 

ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave? 

Na zgornji sliki je razvidno, da so učenci fiksirali pogled zgolj na vprašanje. Odgovora tako 

niso razbrali niti iz prehranske piramide niti iz prehranskega krožnika.  
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Slika 16: Jakost, potek in število fiksacij pri določenem učencu 

Tudi v zgornjem primeru je razvidno, da je določen učenec prebral samo vprašanje in pri 

odgovoru ni uporabil ne prehranske piramide ne prehranskega krožnika.  

 

Slika 17: Jakost, potek in število fiksacij pri določenem učencu 
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Pri zgornjem primeru pa lahko vidimo, da je določen učenec najprej prebral vprašanje in 

odgovor nato iskal tako na prehranskem krožniku, kot tudi na prehranski piramidi.  

 

Slika 18: Jakost, potek in število fiksacij pri določenem učencu 

 

V zgornjem primeru pa je razvidno, da je določen učenec najprej prebral vprašanje in nato 

odgovor poiskal samo na prehranski piramidi.  

Pri odgovorih na vprašanje »Je priporočljivo uživati več ogljikohidratnih živil ali sadja in 

zelenjave, polovica učencev ni uporabilo ne prehranske piramide in ne prehranskega krožnika. 

Tako lahko sklepam, da je skoraj polovica učencev takšnih dejstev naučena na pamet in da se 

v osnovnih šolah premalo uporablja aktivno učenje, samostojno pridobivanje podatkov itd. 

Ostalih 50 % učencev pa je v povprečju nekaj več svojega časa namenilo prehranskemu 

krožniku, na podlagi česar lahko sklepam, da nam da prehranski krožnik bolj nazorno 

razdelitev skupin živil v primerjavi s prehransko piramido. V povprečju pa so učenci odgovor 

iskali 0,77 sekunde. V vseh primerih pa so učenci ustno odgovorili, da je potrebno zaužiti več 

sadja in zelenjave. Čeprav priporočila, izražena v enotah, sicer kažejo drugače, torej da je 

potrebno zaužiti več ogljikovih hidratov (9–17 enot) kot sadja in zelenjave (2–4), se učenci 

vseeno zanašajo samo na vizualno sporočilo prehranske piramide.  

 

4. vprašanje: Katere skupine živil bi vključil v zdrav in uravnotežen zajtrk? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Prehranska 

piramida 4 

% TFD (s) 

Prehranski 

krožnik 4 

% SUM 

2 1,61 66,52893 0,81 33,47107 2,42 

3 14,35 93,66841 0,97 6,331593 15,32 

4 6,95 39,82808 10,5 60,17192 17,45 
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5 14,09 92,69737 1,11 7,302632 15,2 

6 9,43 100 0 0 9,43 

7 21,02 79,23106 5,51 20,76894 26,53 

8 9,31 96,07843 0,38 3,921569 9,69 

9 2,01 86,63793 0,31 13,36207 2,32 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

9,85 81,83378 2,45 18,16622 12,295 

Tabela 8: Vrednosti TFD in SUM pri vprašanju – Katere skupine živil bi vključil v 

zdrav in uravnotežen zajtrk? 
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Šifra učenca FC Prehranska 

piramida 4 

% FC 

Prehranski 

krožnik 4 

% SUM 

2 9 69,23077 4 30,76923 13 

3 35 89,74359 4 10,25641 39 

4 22 40 33 60 55 

5 37 88,09524 5 11,90476 42 

6 27 100 0 0 27 

7 69 75 23 25 92 

8 42 95,45455 2 4,545455 44 

9 9 81,81818 2 18,18182 11 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

31,25 79,91779 9,12 20,08221 40,375 

Tabela 9: Vrednosti FC in SUM pri vprašanju – Katere skupine živil bi vključil v zdrav in 

uravnotežen zajtrk? 

 

Pri vprašanju, ki se je zopet navezovalo na skupine živil, torej »Katere skupine živil bi 

vključil v zdrav in uravnotežen zajtrk«, pa so učenci v povprečju skoraj 82 % svojega časa 

namenili opazovanju in iskanju odgovora na prehranski piramidi in samo 18 % na 

prehranskemu krožniku. Za iskanje tega odgovora so potrebovali največ časa, in sicer 

12,3 sekunde. 12,5 % učencev je svoj odgovor razbralo samo na prehranski piramidi, ostali pa 

so verjetno svoj odgovor, ki so ga dobili na prehranski piramidi, s pogledom na prehranski 

krožnik samo še potrdili. ¼ učencev je ustno odgovorila, da bi zdrav in uravnotežen zajtrk 

vključilo predvsem sadje in zelenjavo, polovica učencev bi sadju in zelenjavi dodalo še 

ogljikove hidrate, ostala četrtina pa bi v svoj zdrav obrok vključila ogljikove hidrate in vodo 

ali pa ogljikove hidrate, vitamine in minerale ter beljakovine. Glede na pridobljene rezultate 

lahko sklepam, da samo slaba četrtina učencev dobro pozna smernice zdravega 

prehranjevanja ter pomembnost skupin živil, ki naj bi se po priporočilih morale pojavljati v 

vsakem obroku.  
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5. vprašanje: Kateri prikaz bi uporabil za načrtovanje celodnevnega jedilnika? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Prehranska 

piramida 5 

% TFD (s) 

Prehranski 

krožnik 5 

% SUM 

2 3,88 45,1688 4,71 54,8312 8,59 

3 1,39 24,17391 4,36 75,82609 5,75 

4 0,32 7,322654 4,05 92,67735 4,37 

5 1,38 4,646465 28,32 95,35354 29,7 

6 2,49 25,6701 7,21 74,3299 9,7 

7 1,44 25,21891 4,27 74,78109 5,71 

8 0,78 59,09091 0,54 40,90909 1,32 

9 0,74 25,60554 2,15 74,39446 2,89 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

1,55 27,11216 6,95 72,88784 8,50375 

Tabela 10: Vrednosti TFD in SUM pri vprašanju – Kateri prikaz bi uporabil za 

načrtovanje celodnevnega jedilnika? 

 

Šifra učenca FC Prehranska 

piramida 5 

% FC Prehranski 

krožnik 5 

% SUM 

2 17 45,94595 20 54,05405 37 

3 5 27,77778 13 72,22222 18 

4 2 13,33333 13 86,66667 15 

5 6 5,825243 97 94,17476 103 

6 8 25,80645 23 74,19355 31 

7 7 26,92308 19 73,07692 26 

8 4 66,66667 2 33,33333 6 

9 4 28,57143 10 71,42857 14 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

6,62 30,10624 24,62 69,89376 31,25 

Tabela 11: Vrednosti FC in SUM pri vprašanju – Kateri prikaz bi uporabil za 

načrtovanje celodnevnega jedilnika? 
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Slika 19: Relativna gostota fiksacij pri vprašanju – Kateri prikaz bi uporabil za 

načrtovanje celodnevnega jedilnika? 

 

Zgornja slika prikazuje, da so učenci pri odgovoru na vprašanje pogled fiksirali predvsem na 

prehranski krožnik. Kot lahko vidimo, so si krožnik pogledali natančno in v celoti, za razliko 

od prehranske piramide, ki so jo pogledali le bežno.  

Zadnje vprašanje, in sicer »Kateri prikaz bi uporabil za načrtovanje celodnevnega jedilnika?«, 

je bilo za nekatere učence rahlo nerazumljivo, rezultati in odgovori na vprašanje pa kažejo, da 

bi večina učencev za načrtovanje celodnevnega jedilnika raje uporabila prehranski krožnik. V 

povprečju so učenci kar 73 % svojega časa namenili ogledu prehranskega krožnika, medtem 

ko prehranski piramidi le 27 %. Povprečno pa so za odgovor potrebovali 8,5 sekunde. Tudi 

njihovi odgovori nakazujejo na to, da bi za načrtovanje celodnevnega jedilnika raje uporabili 

prehranski krožnik, saj je to potrdilo 62,5 % učencev, ¼ pa bi jih raje uporabilo prehransko 

piramido. 12,5 % učencev je bilo potrebno izvzeti, saj vprašanja niso razumeli.  
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6. poskusno vprašanje: V katero skupino živil uvrščamo ribe? 

 

Šifra učenca TFD (s) 

Predposkusno 

– Prehranska 

piramida 

% TFD (s) 

Predposkusno 

– Prehranski 

krožnik 

% SUM 

2 1,66 36,24454 2,92 63,75546 4,58 

3 1,7 34,55285 3,22 65,44715 4,92 

4 1,91 36,03774 3,39 63,96226 5,3 

5 2,94 49,49495 3 50,50505 5,94 

6 1,75 29,11814 4,26 70,88186 6,01 

7 1,57 31,4 3,43 68,6 5 

8 0,61 22,84644 2,06 77,15356 2,67 

9 4,53 67,11111 2,22 32,88889 6,75 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

2,08 38,35072 3,06 61,64928 5,14625 

Tabela 12: Vrednost TFD in SUM pri poskusnem vprašanju – V katero skupino živil 

uvrščamo ribe? 

 

Šifra učenca FC 

Predposkusno 

– Prehranska 

piramida 

% FC 

Predposkusno 

– Prehranski 

krožnik 

% SUM 

2 6 31,57895 13 68,42105 19 

3 6 30 14 70 20 

4 10 38,46154 16 61,53846 26 

5 10 47,61905 11 52,38095 21 

6 7 31,81818 15 68,18182 22 

7 6 30 14 70 20 

8 4 25 12 75 16 

9 16 66,66667 8 33,33333 24 

Mean – 

povprečna 

vrednost 

8,12 37,64305 12,88 62,35695 21 

Tabela 13: Vrednosti FC in SUM pri poskusnem vprašanju – V katero skupino živil 

uvrščamo ribe? 
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Slika 20: Relativna gostota fiksacij pri poskusnem vprašanju pred prikazom vprašanja 

 

Zgornja slika prikazuje, da so učenci pred prikazom vprašanja osredotočili svoj pogled bolj na 

prehranski krožnik kot na prehransko piramido.  

 

Pri predposkusnem vprašanju so učenci v povprečju namenili več časa prehranskemu 

krožniku, in sicer so v povprečju za ogled prehranskega krožnika potrebovali 62 % celotnega 

časa gledanja, medtem ko so za ogled prehranske piramide potrebovali 38 % celotnega časa.  

 

3.4.2 REZULTATI ANKTNEGA VPRAŠALNIKA  

 

S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotovila, da izmed 69 učencev prehranske vsebine 

zanimajo 53 učencev, 16 učencev te vsebine ne zanimajo, en učenec pa je bil izključen iz 

raziskave, ker je obkrožil oba možna odgovora.  
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Graf 1: Grafični prikaz: Zanimanje za predmet gospodinjstvo 

 

Iz odgovorov, ki so jih podali učenci, lahko razberem, da uživajo živila iz različnih skupin 

živil. Največ učencev (29 %) za kosilo tako uživa živila, ki spadajo med beljakovinska živila, 

ogljikohidratna živila in pa živila, ki spadajo v skupino sadja in zelenjave. 21,7 % učencev pa 

k tem trem skupinam živil doda še maščobna živila in pa vodo. Ostalih 50,7 % učencev pa je 

navedlo različne skupine živil, ki jih uživajo za kosilo. Nekateri uživajo samo ogljikove 

hidrate, drugi samo beljakovine, 7 % jih uživa ogljikove hidrate in beljakovine, 10 % jih uživa 

ogljikove hidrate, vitamine in minerale, beljakovine ter vodo itd. Glavna ugotovitev pa je, da 

dobra polovica učencev uživa pestro in uravnoteženo prehrano ter da so njihovi obroki 

sestavljeni iz živil, ki so uvrščena v vse glavne pomembne skupine živil. Kar 56,5 % učencev 

je odgovor na to vprašanje razbralo iz prehranskega krožnika, 37,7 % iz prehranske piramide, 

2,8 % učencev je na vprašanje odgovorilo s pomočjo obeh vizualnih modelov, 2 učenca pa na 

vprašanje nista odgovorila, zato sta bila iz raziskave pri tem vprašanju izvzeta.  

 

Na zastavljeno vprašanje »V katero skupino živil uvrščamo mleko«, je 53,6 % učencev 

odgovorilo, da mleko uvrščamo med beljakovinska živila, 42 % jih meni, da mleko spada med 

mleko in mlečne izdelke, 2 učenca sta mleko uvrstila med meso in mesne izdelke ter maščobe, 

1 učenec pa je bil iz raziskave izvzet. Tako prehranska piramida, kot tudi prehranski krožnik, 

mleko namreč uvrščata med mleko in mlečne izdelke, kar pomeni, da je kar 58 % učencev 

odgovorilo sicer delno pravilno, s tem, da nobena izmed vizualnih smernic mleka ne uvršča 

neposredno med beljakovinska živila, temveč v skupino znotraj beljakovinskih živil. Sklepam 

lahko, da so njihovi odgovori naučeni na pamet in da za odgovor na to vprašanje verjetno niso 

uporabili nobenega vizualnega prikaza, čeprav je 55,7 % učencev obkrožilo, da je odgovor 

razbralo iz prehranske piramide, 37,7 % pa iz prehranskega krožnika, 5 učencev pa je bilo 

izločenih iz raziskave, ker na to vprašanje niso odgovarjali.  

 

Na vprašanje »Koliko sadja bi vključil v posamezni obrok oziroma celodnevni jedilnik«, je 

31,9 % učencev odgovorilo, da bi v celodnevni jedilnik vključilo od 2–4 enote sadja, kar 

pomeni, da so odgovor razbrali iz prehranske piramide. 26,1 % učencev je bilo mnenja, da je 

potrebno na dan zaužiti vsaj 5 kosov sadja, 3 učenci menijo, da je potrebno na dan zaužiti več 

Zanimanje za predmet gospodinjstva 

Zanima

Ne zanima

Izključen iz raziskave
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kot 9 kosov sadja, 5 učencev pa je odgovorilo, da je potrebno zaužiti na dan ¼ sadja. 

Posledica zadnjega odgovora je po mojem mnenju nerazumevanje prehranskega krožnika in 

naučenosti odgovorov na pamet. Učenci namreč vedo, da mora obrok vsebovati ¼ sadja, a si 

ne znajo predstavljati, koliko naj bi to bilo v neki enoti. 23 % učencev je odgovorilo, da je 

treba na dan zaužiti veliko oziroma ogromno sadja, kar zopet kaže na to, da si učenci težko 

predstavljajo neke konkretne količine, ki naj bi jih po priporočilih tudi zaužili. 5 učencev je 

bilo iz raziskave izvzetih. 33,3 % učencev je odgovorilo, da so odgovor na zastavljeno 

vprašanje dobili s pomočjo prehranske piramide in 46,4 % s pomočjo prehranskega krožnika, 

14 učencev pa na to vprašanje ni odgovorilo, zato so bili iz raziskave izločeni. 

Kar 44,9 % učencev pa je napačnega mnenja, da maščobe in sladkorji niso priporočljivi za 

uživanje. Razlog za tak odgovor je lahko ta, da sladkorjev posebej ni na prehranskem 

krožniku ali pa je tak odgovor plod medijev ali pa obojega. 52,2% učencev pa je na to 

vprašanje odgovorilo, da so maščobe in sladkorji priporočljivi za uživanje v majhnih 

količinah, kar pa je bil tudi pravilen odgovor. 2 učenca sta bila iz raziskave izloćena. Odgovor 

je 62,3 % učencev razbralo iz prehranske piramide in le 23,2 % učencev iz prehranskega 

krožnika. Ostali na to vprašanje niso odgovorili in so bili iz raziskave izločeni.  

Na koncu je bilo 46,4 % učencev mnenja, da bi celodnevni jedilnik raje načrtovali s pomočjo 

prehranske piramide in v 49,3 % primerih raje s pomočjo prehranskega krožnika. 3 učenci na 

to vprašanje niso odgovorili. Ta rezultat ni dal bistvenih odgovorov na vprašanje, katera 

vizualna smernica zdravega prehanjevanja je bolj uporabna za načrtovanje celodnevnega 

jedilnika, po drugi strani pa so bolj zanimivi odgovori učencev, ki menijo, da bi v 68,1 % za 

načrtovanje posameznega obroka raje uporabili prehranski krožnik kot pa prehransko 

piramido, ki bi jo izbralo 26 % učencev. 3 učenci so bili iz raziskave izvzeti.  

 

3.5 RAZPRAVA  

 

Prva drsnica, ki se je pojavila na očesnem sledilcu, je bila namenjena spoznavanju in 

seznanitvi učencev z napravo ter potekom dela. Poleg tega pa je dala rezultate, na kateri 

vizualni prikaz učenci fiksirajo pogled pred prikazom katerega koli vprašanja. Izkazalo se je, 

da so učenci v povprečju več časa namenili ogledu prehranskega krožnika, poleg tega pa je bil 

pri prehranskem krožniku tudi čas fiksacij daljši. Hipotezo 1: Testirani učenci pred 

prikazom vprašanj na zaslonu večkrat fiksirajo pogled na prehransko piramido, kjer je 

tudi čas fiksacij daljši lahko zavrnem, saj so učenci 62 % celotnega časa gledanja namenili 

prehranskemu krožniku, enak odstotek pa je znašal odstotek vseh fiksacij.  

S pomočjo analize podatkov, pridobljenih na očesnem sledilcu in anketnih vprašalnikih, sem 

ugotovila, da imajo učenci dobre prehranjevalne navade, saj več kot polovica otrok uživa 

pestro in raznoliko prehrano in so njihovi obroki sestavljeni vsaj iz treh glavnih skupin živil, 

kot so beljakovine, ogljikovi hidrati ter vitamini in minerali, slabih 22 % učencev pa k tem 

trem skupinam dodaja še maščobe in vodo. Pri analizi podatkov, pridobljenih s pomočjo 

očesnega sledilca, sem ugotovila, da so učenci ¾ svojega časa namenili iskanju podatkov na 

prehranski piramidi, ostali čas pa so porabili za preverjanje informacij, pridobljenih na 

prehranski piramidi, še na prehranskem krožniku. Enako je bilo skoraj ¾ vseh fiksacij 

namenjenih prehranski piramidi. Za razliko od očesnega sledilca pa je anketni vprašalnik 

pokazal drugačen trend, in sicer je kar 56,5 % učencev odgovor razbralo s pomočjo 

prehranskega krožnika. Tudi pri četrtem vprašanju na očesnem sledilcu, ki se je navezoval na 
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skupine živil, sem ugotovila, da si učenci pri takšnih vrstah vprašanj raje pomagajo s 

prehransko piramido. Razlog za to je verjetno njeno boljše poznavanje in širša uporaba v šoli.  

Pri vprašanju »Ali mleko spada med tekočine ali beljakovinska živila?« so morali učenci 

natančno pogledati eno izmed vizualnih smernic, saj obe smernici vključujeta tako skupino 

tekočine kot skupino mleko in mlečni izdelki, krožnik pa vključuje še skupino beljakovinska 

živila. Vsekakor mleko spada med beljakovinska živila, ki pa jih nekatere vizualne smernice 

zdravega prehranjevanja razdelijo še naprej na mleko in mlečne izdelke itd. Gre sicer samo za 

drugačno poimenovanje in terminološko zmedo, saj vizualizacijske sheme niso poenotene ali 

pa pomena teh terminov učenci sploh ne poznajo dovolj dobro. Sklepam lahko, da je odgovor 

na to vprašanje naučen na pamet. To potrjuje tudi dejstvo, da je več kot polovica učencev na 

anketnem vprašalniku mleko uvrstila med beljakovinska živila in le 42 % učencev je mleko 

pravilno uvrstilo v skupino mleko in mlečni izdelki. Učenci so odgovor na to vprašanje sicer 

iskali na obeh vizualnih smernicah, vendar je bil povprečen čas, ki so ga namenili eni in drugi 

smernici, pri prehranski piramidi daljši. Enako je bilo prehranski piramidi namenjenih tudi 

več fiksacij. Tudi anketni vprašalnik je pokazal, da je več kot polovica učencev odgovor 

razbrala iz prehranske piramide.  

Da so učenci veliko odgovorov naučeni na pamet, kaže tudi dejstvo, da so učenci na vprašanje 

»Je priporočljivo uživati več ogljikohidratnih živil ali sadja in zelenjave?« odgovorili ne da bi 

si pri tem pomagali s katero izmed smernic. Vsi učenci so sicer odgovorili pravilno glede na 

vizualno sporočilo, a če si pogledamo količino enot, ki so navedene ob piramidi, pa lahko 

vidimo, da je potrebno zaužiti več ogljikohidratnih živil. Sklepam lahko, da je večina učencev 

odgovor prilagodila vizualnemu in ne vsebinskemu sporočilu piramide. Skoraj polovica 

učencev je odgovorila na pamet, ostalih 50 % učencev pa je nekaj več časa namenilo 

prehranskemu krožniku, saj je bil povprečen čas gledanja daljši pri prehranskem krožniku, 

enako je bilo večje tudi število fiksacij.  

Problem pa se pojavi pri količinah določenih živil, saj je le slabih 32 % učencev pravilno 

odgovorilo na anketno vprašanje »Koliko sadja bi vključil v posamezni obrok oziroma 

celodnevni jedilnik?«, in sicer, da je potrebno na dan zaužiti 2–4 enote sadja, torej v 

posameznem obroku približno eno enoto sadja. To nakazuje na to, da je bil odgovor razbran iz 

prehranske piramide. Vsekakor bi bil pravilen odgovor tudi ¼ obroka ali ¼ celodnevnega 

jedilnika, vendar je samo 5 učencev zapisalo odgovor ¼, toda ni bilo razvidno, česa naj bi bilo 

¼. Po odgovorih sodeč sklepam, da so učencem slabo predstavljive količine živil in bi bilo 

potrebno na tem področju izpopolniti obe vizualni smernici zdravega prehranjevanja. Učenci 

si po mojem mnenju težko predstavljajo, kaj pomeni npr. 1 enota sadja ali pa ¼ krožnika, kar 

je relativno, saj je krožnik lahko majhen ali velik. Moje mnenje je, da je prehranski krožnik 

bolj primeren za razumevanje količinskih razmerij kot pa prehranska piramida, a je prehranski 

krožnik pomanjkljiv predvsem na področju realnih količin, zato bi bilo smiselno zraven vsake 

skupine živil napisati še približno količino (npr. grami).  

Zadnje vprašanje se je navezovalo predvsem na uporabnost ene ali druge vizualne smernice 

zdravega prehranjevanja v praksi in načrtovanju celodnevnega jedilnika oziroma 

posameznega obroka. Rezultati očesnega sledilca nakazujejo, da bi učenci za načrtovanje 

celodnevnega jedilnika uporabili prehranski krožnik, saj je bil povprečen čas gledanja daljši, 

večje pa je bilo tudi število fiksacij. Enako so odgovarjali tudi učenci, ki so reševali anketna 

vprašanja, čeprav je bila razlika med prehransko piramido in prehranskim krožnikom 

zanemarljiva. Za načrtovanje posameznega obroka pa bi skoraj 70 % učencev prav tako raje 

izbralo prehranski krožnik.  
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Skupni rezultati očesnega sledilca so pokazali, da sta čas gledanja in pa število fiksacij pri eni 

in pri drugi vizualni smernici zelo podobna. Povprečno so namreč učenci gledanju prehranske 

piramide namenili 52,6 % celotnega svojega časa in 53,44 % vseh fiksacij. Hipotezo 2: 

»Testirani učenci med prikazom vprašanj na zaslonu večkrat fiksirajo pogled na 

prehransko piramido, kjer je tudi čas fiksacij daljši« sicer lahko potrdimo, vendar je 

razlika zanemarljiva, saj je med časom, ki so ga namenili eni in drugi vizualni smernici, 

skoraj enaka. Sklepamo pa lahko, da sta uporabni in primerni obe smernici zdravega 

prehranjevanja ter da bi jih bilo potrebno predvsem pogosteje uporabljati v šoli in navajati 

učence na njihovo uporabo, saj se je izkazalo, da je kar nekaj odgovorov naučenih na pamet in 

jih učenci ne znajo razbrati iz enostavnih vizualnih modelov. Hipotezo 4: Pri pouku in 

pripravi zdravih ter uravnoteženih obrokov sta primerna in uporabna oba vizualna 

prikaza, torej lahko potrdim.  

Čeprav rezultati anketnega vprašalnika in očesnega sledilca kažejo na to, da se učenci za 

odgovore na vprašanja raje poslužujejo prehranske piramide kot prehranskega krožnika, pa 

zadnje vprašanje potrjuje, da bi za načrtovanje tako celodnevnega jedilnika in tudi 

posameznega obroka raje uporabili prehranski krožnik. Dejstvo pa je, da se prehranska 

piramida in prehranski krožnik lep dopolnjujeta in sta oba uporabna v osnovnošolskem 

izobraževanju ter tudi kasneje pri samostojni pripravi zdravih in uravnoteženih obrokov.  

Potrdimo pa lahko tudi Hipotezo 3, da se med testiranimi učenci ne pojavljajo razlike pri 

uporabi vizualnega prikaza na testu znanja in uporabi vizualnega prikaza pri odgovorih 

na vprašanja na računalniku,  saj odgovori na očesnem sledilcu sovpadajo z odgovori, ki so 

jih isti učenci podali na anketnem vprašalniku.  
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4 SKLEP 

V magistrskem delu sem podrobno raziskala prehransko piramido in prehranski krožnik ter 

njun razvoj, poleg tega pa tudi dokaj novo metodo raziskovanja, in sicer raziskovanje s 

pomočjo očesnega sledilca.  

Gre za tehniko, ki nam predstavi povezavo med procesi kognicije in očesnimi premiki. S 

pomočjo očesnega sledilca lahko ugotovimo aktivnost zenice, smer očesnih gibov 

posameznika, poleg tega pa tudi vrsto gibanja oči. Očesni sledilec nam določi tudi fiksacije, 

torej stabilno gledanje oči in pa hitre gibe očesa med fiksacijami, tako imenovane sakade. Za 

nas so predvsem pomembne fiksacije, saj nas informirajo o posameznikovem interesu za 

določeno gradivo (Slapničar idr., 2015). 

Ta tehnika se sicer že dolgo uporablja na različnih področjih, kot so psihologija, medicina, 

danes pa vedno bolj na področju marketinga in izobraževanja. Predvsem na področju 

izobraževanja želijo ugotoviti uporabnost različnih učnih pripomočkov (HangVu idr., 2016).  

Najpomembnejše ugotovitve, ki jih je dala raziskava, so:  

- učencem se je zdelo spoznavanje in delo z napravo očesni sledilec zanimivo; 

- rezultati kažejo, da otroci posegajo po pestri in raznoliki prehrani; 

- učenci poznajo skupine živil; 

- za pouk gospodinjstva in prakso sta pomembni in uporabni tako prehranska piramida 

kot tudi prehranski krožnik, saj se dopolnjujeta; 

- rezultati so pokazali, da so otroci pogosteje iskali odgovore na vprašanja s pomočjo 

prehranske piramide, vendar pa se pojavi vprašanje, ali so pri pouku uporabljali obe 

vizualni smernici zdravega prehranjevanja ali samo eno; 

- učenci so na dve vprašanji odgovorili avtomatično, a so bili odgovori nepravilni. 

Učenci so se namreč zanašali zgolj na vizualno sporočilnost odgovorov, ne pa tudi na 

besedno; 

- učenci si težko predstavljajo količine na eni in drugi vizualni smernici zdravega 

prehranjevanja. 

 

Na podlagi predstavljenih ugotovitev menim, da je uporaba vizualnih modelov v osnovni šoli 

zelo pomembna, saj izboljša učenčevo razumevanje. Tudi pri pouku gospodinjstva je 

pomembna njihova uporaba, saj bolj nazorno predstavi vsebine, ki so učencem težje 

razumljive. Ne glede na to, katero vizualno smernico zdravega prehranjevanja bo učitelj pri 

pouku uporabil, je pomembno, da bo znal razložiti, kaj vizualna smernica predstavlja, in to na 

način, da bodo učenci lahko pridobljeno zanje prenesli tudi v prakso.  

Učiteljem gospodinjstva zato predlagam, da pri pouku uporabljajo obe vizualni smernici, saj 

se med seboj dopolnjujeta, predvsem pa ju je potrebno uporabiti tam in takrat, ko je to 

smiselno in ko lahko izkoristimo njune prednosti.  
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6 PRILOGE 

 

Spoštovani starši učenk in učencev 6. razreda OŠ Polhov Gradec! 

 

Sem Tina Trobec, študentka 1. letnika 2. bolonjske stopnje, smer predmetno poučevanje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V letošnjem letu me čaka magistrsko delo, v okviru tega pa 

tudi raziskovalni del. Moja raziskava se bo nanašala na poznavanje prehranske piramide in 

prehranskega krožnika pri učencih iz 6. razreda. Izvedla bom anketo v 6. razredu OŠ, poleg 

tega pa bom nekaj učencev (5–10) merila tudi s pomočjo naprave očesni sledilec oziroma 

»eyetracker«. Ta naprava nam omogoča spremljati vsak očesni gib človeka. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov pa lahko ugotovimo, kateri stvari učenec daje večji poudarek.  

 

Prosim Vas, da v kolikor se strinjate z udeležbo vašega otroka pri raziskavi, izpolnite spodnji 

obrazec in ga oddate učiteljici gospodinjstva. Vesela bom vašega pozitivnega odziva, saj mi 

boste s tem omogočili izvedbo magistrskega dela.  

 

Že vnaprej se Vam lepo zahvaljujem, 

Tina Trobec 

 

 

 

SOGLASJE 

 

Spodaj podpisan/a________________________________________,  

dovoljujem sodelovanje svojega otroka ____________________________________, 

 roj.__________________________ iz oddelka ___________________OŠ 

_______________.  

 

         Podpis staršev: 

         _____________________ 
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ANKETNI VPRAŠALNIK -+– PREHRANSKA PIRAMIDA IN PREHRANSKI 

KROŽNIK 

ŠIFRA UČENCA: __________ 

Pred tabo je anketni vprašalnik, ki se navezuje na poznavanje prehranske piramide in 

prehranskega krožnika. Dobro preberi naloge in poskušaj rešiti vprašanja. S sodelovanjem mi 

boš v veliko pomoč. 

Preden začneš z delom, mi povej, ali te prehranske vsebine zanimajo?      DA    NE 

 

Sedaj si oglej dva načina, s pomočjo katerih lahko prikažemo, koliko in kaj naj pojemo. 

 

PREHRANSKA PIRAMIDA – PREHRANSKI KROŽNIK 

 

Slika 1: CINDI prehranska piramida                         Slika 2: Prehranski krožnik  

1. Naštej skupine živil, kamor spadajo živila, ki jih najpogosteje uživaš za kosilo? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________. 

Odgovor sem razbral/a iz: PREHRANSKE PIRAMIDE       PREHRANSKEGA KROŽNIKA. 
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2. V katero skupino živil uvrščamo mleko? 

___________________________________________.  

 

Odgovor sem razbral/a iz: PREHRANSKE PIRAMIDE       PREHRANSKEGA KROŽNIKA. 

 

3. Predstavljaj si, da sestavljaš zdrav in uravnotežen jedilnik za cel dan. Koliko sadja boš 

vključil/a v posamezni obrok oziroma v celodnevni jedilnik? 

V posamezen obrok bom vključil/a 

____________________________________________sadja. 

V celodnevni jedilnik bom 

vključil/a____________________________________________sadja.  

 

Odgovor sem razbral/a iz: PREHRANSKE PIRAMIDE       PREHRANSKEGA KROŽNIKA. 

 

4. Ali so maščobe in sladkarije priporočljive za uživanje? Če so, koliko sladkarij in 

maščob lahko zaužiješ na dan? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________. 

 

Odgovor sem razbral/a iz: PREHRANSKE PIRAMIDE       PREHRANSKEGA KROŽNIKA. 

 

5. Na načrtovanje celodnevnega jedilnika bi uporabil/a PREHRANSKI KROŽNIK / 

PREHRANSKO PIRAMIDO (obkroži). 

 

6. Za načrtovanje 1 obroka bi uporabil/a PREHRANSKI KROŽNIK / PREHRANSKO 

PIRAMIDO (obkroži). 
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VPRAŠANJA – EYE TRCKER 
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