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POVZETEK 

Osrednje področje diplomskega dela je prehranjevanje in odnos do hrane pri osnovnošolcih 

in povezanost odnosa do hrane s samospoštovanjem. V teoretičnem uvodu predstavim 

obdobje mladostništva, na osnovi sodobnih spoznanj s področja prehranjevanja opredelim 

smernice zdravega prehranjevanja in prehranskih navad mladostnikov ter težave na 

področju prehranjevanja, ki pri nekaterih posameznikih vodijo v motnje hranjenja. V 

nadaljevanju samospoštovanje opredelim kot vrednostni vidik dojemanja sebe, pri čemer 

se osredotočim predvsem na samospoštovanje mladostnikov in dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj (telesnega) samospoštovanja.  

Empirični del je sestavljen iz rezultatov raziskave, izvedene z učenci 4. in 8. razreda. Cilj 

raziskovanja je bil ugotoviti, kakšne prehranske navade in odnos do hrane imajo učenci 4. 

in 8. razreda ter kako se njihove prehranske navade povezujejo s samospoštovanjem. Za 

ugotavljanje prehranskih navad in odnosa do hrane sem skupaj z mentorico v namen 

raziskave sestavila Vprašalnik o prehranjevanju in odnosu do hrane pri osnovnošolcih, za 

ugotavljanje samospoštovanja pa sem priredila že oblikovan vprašalnik Samospoštovanja 

(Lamovec, 1994). V raziskavo je bilo vključenih 120 učencev iz dveh osnovnih šol, in 

sicer 60 učencev 4. razreda in 60 učencev 8. razreda. Rezultati so pokazali, da se večina 

učencev 4. in 8. razreda redno prehranjuje, v vseh treh glavnih obrokih (zajtrk, kosilo, 

večerja) pa prevladujejo živila z ogljikovimi hidrati, v manjši meri pa sta zastopana sadje 

in zelenjava. Učencem 4. razreda v pomembno večji meri kot učencem 8. razreda hrana 

precej pomeni, dokaj zdravo se prehranjujejo, glede njihove samoocene (zmernega) 

uživanja ob hrani pa nisem ugotovila pomembnih razlik med starostnima skupinama. 

Učenci 4. razreda v primerjavi z učenci 8. razreda menijo, da se bolj redno prehranjujejo, 

da pojedo več sadja in zelenjave in manj sladkarij in nezdrave hrane, pogosteje pa se tudi 

tehtajo in rekreirajo, z namenom ohranjanja telesne teže. Učenci 4. in 8. razreda podobno 

ocenjujejo, da se v družbi pogosto dobro in sproščeno počutijo (socialni jaz), da so 

razmeroma zadovoljni s svojim telesom (telesni jaz), da največkrat doživljajo prijetna 

čustva (čustveni jaz) in da se dovolj cenijo in so prepričani v svoje sposobnosti 

(samozavest). Na ravni celotne skupine učencev se je pomembna pozitivna povezanost 

med posameznimi prehranskimi navadami in različnimi področji samospoštovanja 

pokazala med »rednim prehranjevanjem« in čustvenim jazom ter med »telovadbo, z 
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namenom vzdrževanja telesne teže« in samozavestjo. Z »uživanjem prevelike količine 

sladkarij« so se pomembno negativno povezovali socialni in čustveni jaz ter samozavest. 

Ključne besede: mladostništvo, prehranjevanje, odnos do hrane, samospoštovanje 
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SUMMARY 

The main area dealt with in the thesis is nutrition and the attitude towards food of elementary 

children and the relation between food and self-respect. The theoretical part introduces the 

period of adolescence. Guidelines for healthy nutrition and eating habits of adolescents, which 

can lead to eating disorders, are set out on the basis of contemporary knowledge in the field of 

nutrition. The next chapter defines self-respect as an aspect of the perception of oneself, focusing 

primarily on self-esteem of adolescents and the factors influencing the development of (physical) 

self-esteem. 

The empirical part comprises the results of a survey conducted among pupils attending the 4th and 

the 8th grade. The goal of the survey was to determine their eating habits and attitudes towards 

food and demonstrate how eating habits are associated with self-esteem. In order to determine 

their eating habits and the attitude towards food, I with the assistance of my mentor designed a 

questionnaire entitled Questionnaire on diet and the attitude towards food in elementary school. 

In addition, I rearranged the existing questionnaire (Lamovec, 1994) of self-determination 

questions. The study involved 120 pupils from two primary schools – 60 pupils attending the 4th 

grade and 60 pupils attending the 8th grade. The results show that the majority of pupils in both 

classes regularly eat the three main meals (breakfast, lunch, dinner) which mostly consist of 

carbohydrates and, to a lesser extent, of fruit and vegetables.  

Compared to the pupils attending the 8th grade, those attending the 4th grade agree more that 

food means something to them and that they have a fairly healthy diet. However, there were no 

significant differences between the two age groups regarding their self- assessment of (moderate) 

consumption of food. Also, the 4th grade pupils believe that they eat more regularly, with more 

fruit and vegetables and less sweet and fast food; they also weigh themselves more regularly and 

engage in different sports activities to maintain their body weight. 

Both age groups say that they often feel good and relaxed when socialising (social ego), that they 

are relatively satisfied with their body (physical ego), that they experience mostly pleasant 

feelings (emotional ego), and that they appreciate themselves enough and are confident about 

their abilities (self-esteem). At the level of the entire group of pupils, the important positive 

correlation between dietary habits and different areas of self-esteem showed to be between ''the 

regular diet'' and the emotional self as well as ''exercising to maintain body weight'' and the self-

confidence. ''Eating too much sweet food" was negatively associated with the social and 

emotional ego and self-confidence. 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                        Virant Anja; diplomsko delo 

 

xi 
 

Key words: adolescence, nutrition, attitude towards food, self-esteem 

 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                        Virant Anja; diplomsko delo 

 

xiii 
 

KAZALO VSEBINE 
1 UVOD .................................................................................................................................................. 1 

2. TEORETIČNI DEL ........................................................................................................................... 3 

2.1 Mladostništvo in razvojne naloge .................................................................................................. 3 

2.2 Zdrava prehrana mladostnikov .................................................................................................... 10 

2.2.1 Prehranske navade in odnos do hrane pri mladostnikih ...................................................... 14 

2.2.2. Indeks telesne mase kot pokazatelj posameznikove prehranjenosti .................................... 15 

2.2.2 Težave na področju prehranskega vedenja in posledice teh težav ....................................... 17 

2.2.3 Motnje hranjenja in posledice teh motenj ............................................................................ 19 

2.3 Samospoštovanje ......................................................................................................................... 23 

2.3.1 Opredelitev samospoštovanja ............................................................................................... 23 

2.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj samospoštovanja ............................................................... 26 

2.3.3 Samospoštovanje mladostnikov ............................................................................................ 26 

2.5 Vplivi socialnih dejavnikov na telesno samospoštovanje mladostnikov ..................................... 29 

3. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................................. 32 

3.1 Opredelitev problema .................................................................................................................. 32 

3.2 Cilji raziskave .............................................................................................................................. 32 

3.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze............................................................................................. 33 

3.4 Metode dela ................................................................................................................................. 34 

3.4.1 Vzorec ................................................................................................................................... 34 

3.4.2 Pripomočki ........................................................................................................................... 35 

3.4.3 Postopek ............................................................................................................................... 36 

3.4.4 Obdelava podatkov ............................................................................................................... 36 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .............................................................................................. 37 

4.1 Uživanje obrokov pri učencih 4. in 8. razreda ............................................................................. 37 

4.2 Odnos do hrane učencev 4. in 8. razreda ..................................................................................... 43 

4.3 Prehranske navade učencev 4. in 8. razreda ................................................................................ 46 

4.4 Samospoštovanje učencev 4. in 8. razreda .................................................................................. 52 

4.5 Povezanost med prehranskimi navadami učencev ter različnimi vidiki samospoštovanja 

(socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest) ............................................................................... 56 

5 ZAKLJUČEK..................................................................................................................................... 58 

6 VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................................... 61 

7 PRILOGE .......................................................................................................................................... 66 

 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                        Virant Anja; diplomsko delo 

 

xv 
 

Kazalo preglednic 

PREGLEDNICA 1:Priporočeni dnevni energijski vnos za otroke in mladostnike v 

kilojoulih (Kj) oz. kilokalorijah (kcal) na dan...................................................................-13- 

PREGLEDNICA 2: Povprečen indeks telesne mase pri dekletih v percentilih..............-18- 

PREGLEDNICA 3: Povprečen indeks telesne mase pri dečkih v percentilih.................-19- 

PREGLEDNICA 4: Vrsta telesne teže učencev 4. in 8. razreda glede na njihov ITM...-36- 

PREGLEDNICA 5: Prehranjevalne navade učencev 4. in 8. razreda (zajtrk, kosilo, 

večerja)..............................................................................................................................-41- 

PREGLEDNICA 6: Odnos do hrane pri učencih 4. in 8. razreda...................................-45- 

PREGLEDNICA 7: Povprečne vrednosti, standarni odkloni in razlike/podobnosti med 

učenci 4. in 8. razreda glede odnosa do hrane (rezultati t-preizkusa)................................-47- 

PREGLEDNICA 8: Prehranske navade učencev 4. in 8. razreda...................................-49- 

PREGLEDNICA 9: Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med 

učenci 4. in 8. razreda glede prehranskih navad (rezultati t-preizkusa)............................-52- 

PREGLEDNICA 10: Različni vidiki samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter 

samozavest) učencev 4. in 8. razreda.................................................................................-55- 

PREGLEDNICA 11: Povprečne vrednosti, standarni odkloni in razlike/podobnosti med 

učenci 4. in 8. razreda glede različnih vidikov samospoštovanja (socialni, telesni in 

čustveni jaz ter samozavest) (t-preizkus)...........................................................................-57- 

PREGLEDNICA 12: Povezanost prehranskih navad učencev z različnimi vidiki 

samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest)...................................-58- 

Kazalo slik 

SLIKA 1: Prehranska piramida.........................................................................................-15- 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                        Virant Anja; diplomsko delo 

 

1 
 

1 UVOD 

V sodobnem življenju se vse večkrat soočamo s problemi tako v službi, kot v družini; naši 

urniki so prenatrpani in pogosto imamo občutek, da nam primanjkuje »energije«. Hitri 

tempo življenja vpliva tudi na kakovost in količino našega prehranjevanja. Pojemo precej 

nezdrave, hitre hrane, večkrat pa se zgodi tudi, da tekom dneva spuščamo obroke. 

Leta 2009 je bila izvedena globalna raziskava (Globalna in lokalna raziskava o pomenu 

skupnega obedovanja), v katero je bilo vključenih 12 različnih držav, vključno s Slovenijo. 

V njej je sodelovalo 6000 intervjuvancev. Izsledki raziskave kažejo, da sodoben način 

življenja ogroža obroke v krogu družine, ki so ključnega pomena za dobro počutje. 

Ugotovitve kažejo, da si ljudje želijo vsakodnevnih skupnih obrokov hrane, ki pa jih zaradi 

različnih urnikov, pomanjkanja časa in dela do poznih ur ne zmorejo pripraviti oz. se jim 

pridružiti. Kar 80 odstotkov anketiranih Slovencev meni, da pomanjkanje skupnih obrokov 

vodi v izgubo družinskega običaja (Globalna in lokalna raziskava o pomenu skupnega 

obedovanja, 2009). Iz omenjene raziskave je razvidno, da smo tudi Slovenci opustili 

navado družinskega obedovanja, ki je bila nekoč samoumevna, kar pa vpliva tudi na 

prehranske navade otrok. 

Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju«, ali krajše HBSC (2010), 

kaže, da se vedno več mladostnikov izogiba zajtrkom, da ne zaužijejo dovolj sadja in 

zelenjave in da bistveno preveč posegajo po slanih in sladkih prigrizkih in gaziranih 

pijačah. To posledično lahko privede do debelosti in do drugih zdravstvenih težav. Kljub 

vsemu v današnjem času zasledimo veliko reklam, namenjenih oglaševanju restavracij s 

hitro prehrano. Morda je ravno to razlog, da se mladostniki pogosto odločajo za njihov 

obisk. Po drugi strani pa nas mediji »bombardirajo« z lepotnimi ideali. Zaradi tega mislim, 

da se vedno več mladostnikov odloča za shujševalne diete, pretirano ukvarjanje s športom 

in drugimi dejavnostmi, s katerimi bi znižali telesno težo. Vse to lahko prav hitro privede 

do težav na področju prehranjevanja.  

Iz pogovorov z učenci, ki jih poučujem, presenečena spoznavam, da se nekateri že v 

tretjem razredu odločajo za diete, saj naj bi bili po besedah vrstnikov ali staršev predebeli. 

Očitno nekateri odrasli svoje frustracije prenašajo na svoje otroke, kar pa po mojem 

mnenju vpliva na samospoštovanje otrok, s tem pa tudi na nadaljnji razvoj v zdravo, 

samozavestno odraslo osebo. 
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Na podlagi rezultatov predhodno omenjene raziskave HBSC (2010) in izkušenj, ki sem jih 

pridobila pri delu z učenci, sem se začela spraševati, ali je hrana že pri učencih v osnovni 

šoli postala pomembna predvsem za vzdrževanje telesne teže, ali se posameznikove 

prehranske navade in telesni videz povezujeta z različnimi vidiki samospoštovanja in 

predvsem, kako se prehranjujejo otroci in mladostniki v osnovni šoli.  

Ta vprašanja so se mi porajala v času nastajanja diplomskega dela. Upam, da bom imela 

kot učiteljica možnost, da bom otroke in mladostnike seznanjala o zdravi prehrani, 

zdravem odnosu do hrane in o sprejemanju sebe. 

V diplomskem delu sem se usmerila na področje prehranjevanja in odnosa do hrane pri 

mladostnikih. V teoretičnem delu diplomskega dela sem preučila področja mladostništva, 

razvojne naloge mladostnikov in njihov telesni razvoj, zanimala me je prehrana 

mladostnikov (njihove prehranjevalne navade, priporočila za zdravo prehrano in težave, ki 

se pojavljajo na področju prehranjevanja, in motnje hranjenja). Poleg naštetega so me 

zanimali tudi različni vidiki samospoštovanja pri mladostnikih in njihova povezanost s 

področjem prehranjevanja in odnosom do hrane. V zaključku teoretičnega dela sem opisala 

vpliv socialnih dejavnikov na telesno samospoštovanje in način prehranjevanja, saj v 

sodobnem času na posameznikovo sprejemanje sebe in način prehranjevanja pogosto 

vplivajo pričakovanja družbe, mediji in drugi dejavniki, ki tvorijo ožje in širše socialno 

okolje. 

V raziskovalnem delu sem predstavila raziskavo o prehranjevalnih navadah in odnosu do 

hrane pri učencih 4. in 8. razreda ter raziskavo o tem, kakšno samospoštovanje imajo 

učenci 4. in 8. razreda. Raziskovala sem tudi povezavo med prehranjevalnimi navadami 

učencev in različnimi vidiki samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter 

samozavest). 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Mladostništvo in razvojne naloge 

»Mladostništvo je razvojni prehod med otroštvom in odraslostjo, v katerem prihaja do 

pomembnih telesnih, spoznavnih in psihosocialnih sprememb« (Papalia, Wendoks Olds in 

Duskin Feldman, 2003, str. 357). Začne se približno pri enajstih letih in traja do zgodnjih 

dvajsetih let (prav tam). 

Začetek mladostništva avtorji povezujejo s predpuberteto in puberteto. Omenjena procesa 

se pri posamezniku izvorno nanašata na biološke spremembe, ki vključujejo telesno rast, 

razvoj sekundarnih spolnih znakov in doseganje reproduktivne zrelosti, razvojni psihologi 

pa pod izrazom mladostništvo poleg bioloških sprememb pojmujejo tudi spremljajoče 

psihološke spremembe (Lerner, 1992, v Zupančič, 2004b). Začetek pubertete je določen s 

povečanim izločanjem spolnih hormonov, ki se pri dečkih prične od devetega leta naprej, 

pri deklicah pa od osmega (Papalia idr., 2003). Pri deklicah začnejo jajčniki proizvajati 

večje količine estrogena, ki vplivajo na rast ženskih spolnih organov in prsi, pri dečkih pa 

moda povečajo proizvodnjo testosterona, ki spodbuja rast moških spolnih organov, mišične 

mase in dlak. Hormonske spremembe pa ne vplivajo samo na telesne spremembe, temveč 

tudi na povečane čustvene reakcije in menjavanje razpoloženja (Papalia idr., 2003). 

Najbolj očitni znaki pubertete so nagla rast, razvoj sramnih dlak, pri dečkih globlji glas in 

krepitev mišic. Pri dekletih je znak spolne dozorelosti menstruacija, pri fantih pa 

proizvajanje semenčic (prav tam). Nagla rast v mladostništvu, ki traja približno dve leti, 

načeloma nastopi prej pri deklicah, kot pri dečkih. Pri fantih je rast enakomerna – ramena 

postanejo širša, noge in podlakti pa daljše. Postave deklet postanejo bolj zaobljene, ker se 

pod kožo nabirajo maščobne celice, hkrati pa se jim razširi medenica, kar naj bi kasneje 

pripomoglo k lažjemu porodu. Obema spoloma se krepijo mišice in rastejo kosti. Vsi ti 

procesi ne pridejo v istem obdobju, zato pogosto pride do nesorazmerja na telesu (prav 

tam). 

»Med primarne spolne znake sodijo organi, potrebni za razmnoževanje. Ženski spolni 

organi so jajčniki, jajcevodi, maternica in nožnica, moški pa moda, penis, modnik, 

semenski mešički in prostata. Med puberteto se ti organi povečajo in dozorijo. Pri dekletih 

rast primarnih spolnih znakov ni opazna, saj gre za notranje organe« (Papalia idr., 2003, 

str. 360). 
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»Sekundarni spolni znaki so telesni znaki spolne zrelosti, ki ne vključujejo spolnih 

organov: na primer prsi pri ženskah in široka ramena pri moških. Drugi sekundarni spolni 

znaki so spremembe glasu in kože, razvoj mišic ter sramnih dlak, brade, dlak pod pazduho 

in drugod po telesu« (Papalia idr., 2003, str. 360). 

Pri deklicah je prvi znak pubertete rast prsi, pri dečkih pa poglobljen glas. Pri obeh spolih 

koža postane mastna in bolj groba, kar lahko privede do nastanka mozoljev in ogrcev. 

Sramne dlake rastejo tako pri dečkih, kot pri deklicah. Sprva so ravne in svilnate, kasneje 

pa postanejo trde, temne in skodrane (prav tam). 

Če so biološke spremembe lahko jasen pokazatelj začetka pubertete in s tem mladostništva, 

pa za določitev zaključka mladostništva v sodobnih družbah obstaja več težav kot z 

opredelitvijo njegovega začetka. Merila, kdaj naj bi se obdobje zaključilo, med 

posameznimi avtorji namreč niso enoznačna. Večina raziskovalcev pri opredelitvi 

zaključka mladostništva uporablja enega ali več izmed naslednjih meril (Zupančič, 2004b):  

1) pravno-legalno – v Sloveniji začne veljati z 18. letom starosti; 

2) sociološko – pomeni zaključek neopredeljene socialne vloge posameznika; 

3) ekonomsko – vključuje ekonomsko neodvisnost od primarne družine in 

4) psihološko – vključuje doseganje relativne spoznavne, čustvene, socialne in moralne 

zrelosti. 

Z razvojem sodobne družbe se meje mladostništva postopno pomikajo navzgor, saj 

posamezniki, z izjemo pravno-legalnega, v življenju vse kasneje dosegajo navedena 

merila. 

Mladostništvo delimo na (prav tam):  

- zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta starosti), 

- srednje mladostništvo (do približno 17. ali 18. leta) in 

- pozno mladostništvo (do približno 22. ali 24. leta).  

Mladostništvo je obdobje, ki vključuje posameznikov proces ločevanja od staršev in s tem 

tudi poskuša postajati neodvisen. Mladostnik od staršev sicer še potrebuje varnost in meje, 

hkrati pa potrebuje tudi določeno mero svobode pri odločanju o svojem življenju 

(Hubberstey idr., 2001).  
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Mnogi avtorji (npr. Freud, Benedict, Hall, v Zupančič, 2004b) so v preteklosti zagovarjali 

predpostavko, da je obdobje mladostništva izjemno težavno. Že Freud (1953, prav tam) je 

menil, da je mladostništvo čas »napetosti« zaradi hitrega telesnega razvoja in spolnega 

dozorevanja. R. Benedict (1950, prav tam) je razloge, zakaj je obdobje mladostništva 

težavno, iskala v tem, da je večini mladostnikov težko pri učenju socialnih vlog oz. da je 

spreminjanje vloge otroka v mladostnika in nato v odraslega za večino posameznikov zelo 

zahtevna naloga. Hall (1904, prav tam) je menil, da mladostniki niso sposobni nadzorovati 

svojih čustev, da so impulzivni in hitro spreminjajo razpoloženje, za kar naj bi bili krivi 

biološki dejavniki, povezanimi tudi z očitnimi telesnimi spremembami (hitra telesna rast, 

pridobivanje telesne teže idr.). 

Novejše raziskave kažejo, da mladostništvo ni tako težavno obdobje, kot so ga opisovali v 

preteklosti. Najnovejša dognanja so namreč pokazala, da je pogostost in intenziteta 

težavnosti, ki naj bi jo avtorji v preteklosti pripisovali obdobju mladostništva, pretirana 

(prav tam). Rezultati različnih študij (npr. Offer in Offer, 1975, prav tam; Petersen, 1988, 

prav tam; Weiner, 1970, prav tam) kažejo, da je večina mladostnikov dobro prilagojena v 

socialnem okolju in da je delež mladostnikov, ki imajo v tem obdobju večje težave na 

področju medosebnih odnosov in čustvovanja, približno enak temu deležu otrok in 

odraslih. To z drugimi besedami pomeni, da mladostništvo verjetno ni izrazito »rizično« 

razvojno obdobje, v katerem bi se delež psihopatologije izrazito povečal.  

Večina mladostnikov je optimistična, pozitivno naravnana, se pozitivno vrednoti, ima 

pozitiven odnos do družine in vrstnikov ter vsaj okvirno ve, kaj želi v življenju doseči 

(prav tam). Mladostnikova čustva so v primerjavi s čustvi odraslih manj stabilna (ni 

pretiranega nihanja razpoloženja), a razmeroma bolj kot v poznem otroštvu. Enako velja 

tudi za intenzivnost čustvenega odzivanja, ki je v primerjavi z odraslimi v obdobju 

mladostništva intenzivnejše, a manj kot v obdobju otroštva (prav tam). Nihanje 

razpoloženja je neposredno povezano s situacijskimi spremembami (mladostniki 

»izkušajo« svoje odzivanje v različnih vsakodnevnih življenjskih situacijah), le posredno s 

hormonskimi spremembami mladostnikov. Ker se pogostost neugodnih vsakodnevnih 

življenjskih situacij iz otroštva v mladostništvo nekoliko poveča, se poveča tudi prisotnost 

negativnega razpoloženja. Rezultati sodobnih raziskav so pokazali, da pozitivna čustvena 

stanja v povprečju močno prevladujejo nad negativnimi (npr. Horvat in Zupančič, 1995, v 

Zupančič, 2004a). 
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Kljub vsemu pa ima razvojno obdobje mladostništva določene značilnosti, povezane z 

večjo občutljivostjo za kritiko, mladostniki se hitreje vznemirijo in lahko spreminjajo 

razpoloženje. Za mladostništvo je namreč značilno pretirano osredotočenje nase ali t. i. 

mladostniški egocentrizem. Egocentrični mladostnik misli, da ga vsi opazujejo in se vsi 

ukvarjajo z njim v tolikšni meri, kot se sam s seboj, po drugi strani pa se neprestano 

ukvarja z okolico in dela na tem, da bo naredil dober vtis nanjo (predvsem na svoje 

vrstnike) (Zupančič in Svetina, 2004). Prav tako misli, da ga nihče ne razume in nihče ne 

»trpi« kot on (Rigler, 2011). Nerazumevanje, strogo ravnanje ali celo posmehovanje s 

strani drugih mladostnikov stisko lahko še poveča, kar lahko vodi v agresivno vedenje, 

pasivnost ali depresijo (Pačnik, 1991). Kako delati s posameznikom v obdobju 

mladostništva, pa je precej odvisno tudi od njegove osebnosti. 

V času mladostništva ločimo tri osebnostne tipe (Zupančič, 2004a): 

- zadržanega, za katerega so značilni tradicionalnost, izogibanje škodi in 

samonadzor. Posamezniki z izrazitejšim zadržanim tipom osebnosti 

dosledno upoštevajo socialne norme, vedejo se previdno in zadržano, 

izogibajo se izzivom in tveganjem; 

- tip z negativnim čustvovanjem, pri katerem so poudarjeni agresivnost, 

odtujenost in odzivnost na stres. Posamezniki z izrazitejšim negativnim 

čustvovanjem imajo nizek prag odzivnosti za izkušnje negativnih čustev, 

kot so strah, anksioznost, jeza, in se večkrat vedejo nasprotovalno; 

- tip s pozitivnim čustvovanjem, ki ga označujejo težnja k dosežku, socialni 

bližini in socialna potentnost. Posamezniki z izrazitejšim pozitivnim 

čustvovanjem pretežno poročajo o ugodnih življenjskih izkušnjah in imajo 

optimističen pogled na prihodnost. 

Mladostniki so pogosto okupirani sami s seboj, odrasli pa od njih zahtevajo več 

odgovornosti kot v času otroštva (Pačnik, 1991). Kljub temu, da so mladostniki včasih 

žalostni, osamljeni, negotovi, anksiozni in zaskrbljeni glede prihodnosti, to pri večini ne 

pušča dolgotrajnih posledic, saj se pogosto počutijo tudi radostni, veseli, vznemirjeni in 

polni pričakovanj (Zupančič, 2004a).   

V mladostnikovem življenju imajo v primerjavi z drugimi življenjskimi obdobji vrstniški 

odnosi in prijateljstva zelo pomembno vlogo, saj je to obdobje čustveno intenzivno in 

intimno (Zupančič in Svetina, 2004). Omenjena avtorja prav tako navajata, da 
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mladostniške skupine, v katerih podobno stari posamezniki drug drugemu izražajo 

zanimanje in naklonjenost, sestavljajo precej trajno in čustveno povezano obliko druženja. 

V vrstniških skupinah mladostniki preživijo veliko časa, se udeležujejo skupnih dejavnosti, 

se podobno vedejo in oblačijo ter imajo podobne interese. Večino časa z vrstniki 

mladostniki preživijo tako, da se z njimi pogovarjajo. Skupine najpogosteje vključujejo do 

približno sedem članov ali manj, v zgodnjem mladostništvu pa so vanje vključeni 

posamezniki istega spola. Pogosto si mladostnik znotraj mladostniške skupine izbere enega 

ali nekaj najboljših prijateljev. Mladostnik skupaj s prijateljem oblikuje svoje interese in 

razvija socialne spretnosti. Prijatelja si pomagata pri spoprijemanju z neugodnimi čustvi in 

razmišljanji ter se podpirata pri reševanju lastnih notranjih konfliktov in konfliktov z 

drugimi. 

Po drugi strani pa vrstniki za mladostnika ne predstavljajo le prijetnega socialnega 

konteksta, saj se lahko iz njega norčujejo ali ga odklanjajo iz skupine, kar mladostnika 

lahko prizadene in zato lahko doživlja osamljenost (Zupančič in Svetina, 2004). 

Vsak posameznik mora v obdobju mladostništva opraviti določene razvojne naloge. 

»Razvojna naloga je spretnost, znanje, način vedenja itn., ki ga mora posameznik v 

določenem obdobju svojega življenja usvojiti, da bi učinkovito deloval v določenem 

zgodovinskem času« (Zupančič, 2004b, str. 521).  

Havinghurst (1972, prav tam) je predpostavil osem razvojnih nalog, ki bi morale biti 

dosežene v času mladostnika za nadaljnje nemoteno življenje. Te so: 

- prilagajanje na telesne spremembe, kar za mladostnika pomeni, da 

sprejme dejstvo, da se njegovo telo in zunanji videz hitro spreminjata. 

Poskrbeti mora za svoje telo in zdravje, tako da se ukvarja s športom in se 

rekreira, 

- mladostnikovo čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih, ki 

pomeni, da se mladostnik neprestano ne zanaša več na odrasle za 

reševanje njegovih lastnih problemov, hkrati pa z odraslimi oblikuje 

zdrave vzajemne odnose, 

- oblikovanje socialne spolne vloge za mladostnika, kar pomeni, da se v 

socialni spolni vlogi znajde, jo prevzame v obziru kulturnih norm, 
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- oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki, kar pomeni, 

da mladostnik oblikuje istospolna prijateljstva, se uri v socialnih veščinah, 

z vrstniki pa sodeluje, hkrati pa je sposoben izraziti svoje mnenje, 

- razvoj socialno odgovornega vedenja, kar pomeni, da se mladostnik ravna 

v skladu s pravili družbe, v kateri živi, hkrati pa prevzema odgovornost 

zase in za druge,  

- priprava na poklicno delo, kar pomeni, da mladostnik pretehta možnosti in 

se odloči za poklic, katerega želi opravljati in se na podlagi teh odločitev 

odloči za izobraževanje v izbrani stroki, 

- priprava na partnerstvo in družino, kar pomeni, da mladostnik razvije 

socialne spretnosti v interakciji z nasprotnim spolom, se poduči o 

partnerskem življenju in razume pomen le-tega, 

- mladostnikovo oblikovanje vrednotne usmeritve, ki vključuje opredelitev 

določenih vrednot, določanje njihovih pomembnosti in delovanje v skladu 

z njimi.  

Da bi se mladostnik razvil v odraslega, mora obvladati nekatere od razvojnih nalog. Vse 

razvojne spremembe in prilagajanje novemu načinu življenja pa na mladostnike lahko 

vplivajo tako v pozitivnem kot v negativnem smislu. Kot sem že predhodno omenila, je 

večina mladostnikov dobro socialno prilagojenih, saj pri njih prevladujejo prijetni odnosi s 

starši in vrstniki ter nimajo večjih težav z izražanjem in doživljanjem (neugodnih) čustev. 

Prav tako podatki kažejo, da je med mladostniki prisotna tudi nizka stopnja invalidnosti in 

kroničnih bolezni (Papalia idr., 2003). Glede na vse spremembe, ki jih mladostniki 

doživljajo, v tem obdobju pri večini ni prepoznati odstopanj v smeri večjih duševnih težav 

(prav tam). Ne glede na omenjeno pa imajo nekateri mladostniki več, drugi pa manj težav 

na področju socialnih odnosov, izražajo več ali manj »tveganega« vedenja (uživanje drog, 

mamil idr.). Od česa je torej odvisno, ali bo posameznik skozi razvojno obdobje 

mladostništva prešel brez večjih težav? 

Raziskave (Papalia idr., 2003) so pokazale, da so hitreje telesno dozoreli fantje bolj 

samozavestni, bolj sproščeni in priljubljeni med vrstniki, so bolj veseli in manj impulzivni, 

kot tisti, ki kasneje dozorijo. Slednji se pogosteje počutijo bolj neprilagojene, zapostavljene 

ali potrte, nesamozavestne itd. Ravno nasprotno kot fantje pa so dekleta, ki dozorijo 

prehitro, pogosteje nesamozavestna, bolj plaha in zaprta vase, bolj so dovzetna za duševne 

stiske in imajo bolj negativno samopodobo (Papalia idr., 2003). Pri teh dekletih obstaja 
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večja verjetnost za različne vedenjske in duševne težave, kot so npr. depresija, motnje 

hranjenja, zgodnje popivanje idr. (prav tam).  

Mladostniki, ki se ukvarjajo z različnimi športi, v tem vidijo tudi možnost za druženje, kar 

pozitivno vpliva na njihove socialne odnose med vrstniki (HBSC, 2010). Redna telesna 

vadba pri mladostnikih pozitivno vpliva na celotno telo, krepi mišice, kosti, telesno moč in 

vzdržljivost, hkrati pa zmanjšuje stres in krepi samozavest (Papalia idr., 2003).  

Mladostništvo s seboj torej lahko prinaša tveganja, ki lahko vplivajo na posameznikov 

nadaljnji fizični in psihični razvoj (Papalia idr., 2003). Nekateri mladostniki so bolj rizični 

za tvegana vedenja, kot so jemanje mamil, popivanje, kajenje in nezaščiteni spolni odnosi. 

Omenjena vedenja so v povprečju bolj značilna za mladostnike, ki izhajajo iz ločenih ali 

nepopolnih družin, za dekleta, ki so zgodaj spolno dozorela, in fante, ki so spolno dozoreli 

kasneje kot večina ostalih (Papalia idr., 2003). 

Posamezniki v zgodnjem otroštvu prvič užijejo alkohol, tobak ali drugo. Alkohol vpliva na 

razpoloženje, hkrati pa ima velike posledice na družbeno, čustveno in duševno počutje 

mladostnika (prav tam). Uživanje alkohola ima tako kot pri odraslih tudi pri mladostnikih 

zelo škodljive socialne in zdravstvene posledice, kot so na primer zastrupitve z alkoholom, 

nezgode, nasilje, samomori, težave v šoli, tvegano spolno vedenje in škodljiv vpliv na 

razvoj možganov (HBSC, 2010). 

Uporaba tobaka zadnja leta nekoliko upada, kar je možna posledica velikega oglaševanja o 

škodljivosti uporabe (pljučni rak, obolenja srca in druge bolezni). Raziskave kažejo, da 

imajo na začetek kajenja vpliv vrstniki in družina (Papalia idr., 2003).  

Mladostniki med prepovedanimi drogami najbolj pogosto uživajo marihuano (Pance, 

2005). Pogosto uživanje le-te lahko poškoduje možgane, oslabi spomin, poškoduje srce, 

pljuča, imunski sistem ter povzroči vnetje dihal (Papalia idr., 2003). Marihuana zmanjša 

motivacijo za učenje, ohromi dojemanje, pozornost, zbranost, presojo in celo motorične 

sposobnosti (Pance, 2005). Prav tako marihuana lahko povzroči odvisnost. Mladostniki naj 

bi poskusili marihuano zaradi občutka odraslosti, radovednosti in pritiska družbe (Papalia 

idr., 2003; Pance, 2005). 

Med tvegana vedenja pa spada tudi spolna aktivnost mladostnikov. Razvoj sekundarnih 

spolnih znakov in sama diferenciacija med spoloma povzročita spolne želje pri 
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mladostnikih (Tomori, 2007). Spolnost pri mladostnikih je lahko – kadar je nezaščitena – 

nevarna, predvsem zaradi spolno prenosljivih bolezni (Papalia idr., 2003). 

Ker se bom v diplomskem delu ukvarjala s tematiko prehranskih navad in odnosa do hrane 

pri mladostnikih, bom v nadaljevanju omenjeno področje podrobneje predstavila. Opisala 

bom, zakaj je kakovost prehranjevanja v obdobju mladostništva še posebej pomembna in 

kakšno hrano potrebujejo mladostniki za zdrav razvoj. Pri tem bom poskušala odgovoriti 

na vprašanje, kolikšen je primeren dnevni vnos energije in kolikšna je priporočljiva 

količina obrokov. 

2.2 Zdrava prehrana mladostnikov 

V času pubertete telo deklet in fantov zelo hitro raste, v času od zgodnje do pozne 

pubertete se telesna masa podvoji, zato je zelo pomembno, da mladostniki jedo kakovostno 

hrano, hkrati pa morajo biti količine le-te primerne (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, 

Gregorčič idr., 2000).  

Mladostniki za rast in razvoj potrebujejo pestro prehrano, ki vsebuje sadje in zelenjavo, v 

katerih so vitamini, minerali in dietne vlaknine, kompleksne ogljikove hidrate, ki so 

odličen vir energije, različne vrste beljakovin, ki jih najdemo v mesu in mesnih izdelkih, 

mleku in mlečnih izdelkih, jajcih in ribah ter stročnicah in zmerno količino maščob 

(Gabrijelčič Blenkuš, 2000). Za ohranjanje posameznikovega zdravja je nujno potrebna 

tudi tekočina. Za telo je odlična voda, nesladkan ali malo sladkan čaj in naravni sokovi in 

ne dodatno sladkani sokovi in gazirane pijače, s katerimi vnašamo t. i. prazne kalorije 

(prav tam).  

Vnos energije, ki jo dobimo v telo skozi hrano, naj bi bil primeren posameznikovi porabi. 

Če oseba porabi manj energije, kot jo vnese s hrano, se bo zredila, če porabi več, kot jo 

vnese, pa bo shujšala (Gabrijelčič Blenkuš, 2000). 

Strokovnjaki s področja prehranjevanja priporočajo, da dnevno pojemo tri glavne obroke 

(zajtrk, kosilo, večerja), vmes pa še eno do dve malici (Gabrijelčič Blenkuš, 2000). 

Pogostost uživanja manjših obrokov nam zagotavlja stalen vnos energije v telo, hkrati pa z 

več manjšimi obroki ne obremenimo želodca, znižamo količino maščob v krvi in s tem 

znižamo tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja (Bručan in Zver, 2005). Z manjšimi 

obroki znižamo tudi raven glukoze v krvi, kar posledično znižuje tveganje za nastanek 

obolenj srčno-žilnega sistema in težav z ledvicami (Grom, 2011). Z zajtrkom, ki naj bi bil 
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najpomembnejši obrok dneva, saj povečuje delovno storilnost ter telesne in duševne 

zmožnosti, naj bi si zagotovili petino do četrtino potrebne dnevne energije (Bručan in Zver, 

2005). Za zajtrk so primerna živila iz ogljikovih hidratov, saj primerno dvigujejo raven 

glukoze v krvi, ob tem pa se izboljšajo spominske zmožnosti, reakcijski čas, pozornost in 

aritmetične zmožnosti (prav tam). Za kosilo je priporočljiv vnos vseh skupin živil, med 

katerimi so tudi sadje in zelenjava (Bručan in Zver, 2005). S kosilom si zagotovimo dobro 

tretjino dnevnega vnosa energije, za večerjo pa samo še eno četrtino. Večerja naj bo 

skromna in lahko prebavljiva, vendar še vedno pestro sestavljena. Postrežena naj bo do 19. 

ure, da ne bo spanec moten zaradi prebave in presnove. Ostali vnos energije pripada 

malicama. Malice naj bodo sestavljene pestro, predvsem naj vsebujejo sadje in zelenjavo, 

priporočljivo je tudi mleko in mlečni izdelki, oreščki, suho sadje in živila iz polnozrnatih 

žitnih izdelkov (prav tam). 

Preglednica 1: Priporočen dnevni energijski vnos za otroke in mladostnike v kilojoulih 

(Kj) oz. kilokalorijah (kcal) na dan (Gabrijelčič Blenkuš, 2005):  

STAROST (LETA): PRIPOROČEN DNEVNI 

ENERGIJSKI VNOS V 

Kj(kcal)/dan 

PRIPOROČEN 

DNEVNI ENERGIJSKI 

VNOS V Kj(kcal)/dan 

otroci dečki deklice 

7–9 8300 (2000) 7500 (1800) 

10–12 10.150 (2450) 9000 (2150) 

13–14 11.700 (2800) 10.050 (2400) 

mladostniki fantje dekleta 

15–18 13.000 (3000) 10.500 (2500) 

 

Za zdrav razvoj posameznika ni nujno potrebna toplo pripravljena hrana, vendar pa je 

priporočljiva (prav tam). S toplotno obdelavo hrane se znebimo različnih virusov in 

bakterij, ki so nevarni za okužbo, hkrati pa postrežen obrok za mizo predstavlja obliko 

druženja. Hrana je na tak način zaužita sede in počasi. Pomembno je, da hrano uživamo v 
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mirnem in ne prehrupnem okolju, saj bomo tako prebavljali bolj uspešno. Če pa bomo 

uživali hrano, ko bomo pod stresom, pa prebava in presnova ne bosta ugodni (prav tam). 

Jedilniki za mladostnike morajo biti prilagojeni priporočenim energijskim in hranilnim 

vnosom vsake starostne skupine. Obroki morajo biti sestavljeni iz priporočenih kombinacij 

različnih vrst živil, kar bo pripomoglo k normalnemu delovanju organizma, rasti telesa in 

razvoju. Priporočene kombinacije živil so (prav tam):  

- sadje in zelenjava, ki pripomoreta k vzdrževanju hranilnega in 

energijskega ravnovesja, varovanju pred infekcijskimi obolenji in 

redčenju energijske gostote sestavljenih obrokov, 

- kakovostni ogljikovi hidrati, npr. polnovredna žita in žitni izdelki, 

- kakovostne beljakovine, npr. mleko in mlečni izdelki z manj maščobami, 

ribe, pusto mesto in stročnice ter  

- kakovostne maščobe, npr. olivno, repično in sojino olje.  

Če se mladostnik prehranjuje nezdravo, predvsem kadar neredno je in izbira neprimerna 

živila, se lahko slabše počuti, ima slabšo delovno storilnost in manjšo odpornost 

organizma, kar pa kasneje v življenju lahko privede do kroničnih nenalezljivih bolezni 

(prav tam). 

Leta 1992 je USDA (angleško U.S. Department of Agriculture) v javnost izdala prvo 

prehransko piramido, kakršno poznamo še danes. Je najbolj uveljavljen model, ki vključuje 

priporočila zdravega prehranjevanja (A Brief History of USDA Food Gudies, 2011). V 

prehranski piramidi najdemo živila iz petih glavnih prehranskih skupin (Belović, 2007): 

1) sadje in zelenjava,  

2) kruh, žito, riž, testenine, krompir in druga škrobna živila,  

3) meso in zamenjave za meso (npr. soja),  

4) mleko in zamenjave za mleko (npr. sojino mleko) ter  

5) maščobe olja in slaščice.  

Na podlagi prehranske piramide naj bi uživali vsa živila prehranskih skupin, vendar pa naj 

količinsko upadajo po piramidi od spodaj navzgor (Belović, 2007). 

Vprašanje pa je, ali je način prehranjevanja, ki upošteva prehransko piramido, tudi najbolj 

optimalen za posameznikovo zdravje oz. ali obstajajo tudi drugi modeli prehranjevanja, ki 
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zagovarjajo nekoliko drugačno »logiko« zdravega prehranjevanja. Nekateri zagovorniki 

zdrave prehrane so namreč prepričani, da je uživanje živalskih maščob, kljub 

uravnoteženemu uživanju raznovrstne hrane, škodljivo (Günter, 2000), drugi zagovarjajo 

stališče, da »zdravo« prehranjevanje nikakor ne temelji na uživanju predelanih škrobnatih 

živil in kakršnih koli oblik mleka in mlečnih izdelkov in zagovarjajo presni način 

prehranjevanja (Wandmaker, 1995). Ne glede na te razlike v različnih modelih 

prehranjevanja pa so v medicinski in dietični stroki najbolj sprejeta priporočila zdravega 

prehranjevanja, ki izhajajo iz prehranske piramide, zato jih bom tudi sama uporabila kot 

temelje zdravemu načinu prehranjevanja. 

 

Slika 1: PREHRANSKA PIRAMIDA (Center za preprečevanje kroničnih bolezni CINDI, 

2012) 
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Kljub vsem priporočilom o zdravi prehrani pa so prehranske navade pri mladostnikih v 

realnosti le nekoliko drugačne. V naslednjem poglavju bom opredelila prehranske navade 

in odnos do hrane, ki ga imajo slovenski mladostniki. 

 

2.2.1 Prehranske navade in odnos do hrane pri mladostnikih 

Avtorji uporabljajo oba pridevnika – prehranski (npr. Kostanjevec in Gabrijelčič Blenkuš, 

2005) in prehranjevalen (npr. Žagar, 2006). Oba pridevnika pomenita isto, in namreč: 

»nanašajoč se na prehranjevanje, hranjenje« (Slovar slovenskega knjižnega jezika, SSKJ, 

2000). Sama bom skozi celotno diplomsko delo uporabljala pridevnik »prehranski«, saj 

sem ga zasledila pri več avtorjih. 

Na temo prehranjevanja mladostnikov je bilo narejenih že kar nekaj raziskav (HBSC, 

2010; PolMark, 2009; Prehranske navade slovenskih osnovnošolcev, dijakov in študentov, 

2011, idr.). Ugotovitve nekaterih raziskav (npr. HBSC, 2010) pa kažejo, da je 

prehranjevanje mladih nekvalitetno, neredno in ne zadostuje potrebam otrok in 

mladostnikov.  

Raziskava »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« (Health Behaviour in 

School-aged Children, HBSC), katere rezultati so bili objavljeni leta 2010, je na 

slovenskem vzorcu mladostnikov pokazala, da le slaba polovica mladostnikov redno 

zajtrkuje (44 %), medtem ko nikoli ne zajtrkuje kar 31 % mladostnikov. Iz rezultatov 

raziskave je razvidno, da mlajši zajtrkujejo pogosteje kot starejši. Kot sem že predhodno 

omenila, je zajtrk bistven obrok dneva, saj telesu nudi pomembna hranila, kot so kalcij, 

železo, magnezij, folna kislina in vitamine skupine B, zato izpuščanje zajtrka ni 

priporočljivo. Rezultati omenjene raziskave HBSC (2010) kažejo, da so mladostniki, ki 

izpuščajo zajtrk, večkrat utrujeni, zaspani in nemotivirani. 

Iz rezultatov omenjene raziskave je prav tako razvidno, da kar dve tretjini mladostnikov 

redno uživa sladke pijače in sladkarije, kar se s starostjo le še povečuje. Avtorji raziskave 

ugotavljajo, da s tem mladostniki v telo vnesejo preveliko količino energije, prehranska 

vrednost zaužite hrane pa je nizka. To lahko posledično privede do debelosti, sladkorne 

bolezni, zobne gnilobe, srčno-žilnih obolenj, do zmanjšane pozornosti ter celo do 

hiperaktivnosti. Fantje pogosteje posegajo po sladkih pijačah, dekleta pa po sladkarijah 

(prav tam). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                        Virant Anja; diplomsko delo 

 

15 
 

Avtorji omenjene raziskave poročajo, da sadje redno uživa 40 % mladostnikov, zelenjavo 

pa le 25 %. Sadje in zelenjavo vsak dan uživa manj kot petina mladostnikov, od tega 

pogosteje 11- kot 13- in 15-letniki ter pogosteje dekleta kot fantje. Raziskava je pokazala, 

da sadje in zelenjavo pogosteje uživajo mladostniki, ki svoj socialni in ekonomski status 

boljše ocenjujejo. 

Iz rezultatov raziskave HBSC (2010) je prav tako moč razbrati, da 27 % mladostnikov 

meni, da bi morali shujšati, 13 % pa se jih trudi shujšati. Na dietah so pogosteje dekleta in 

starejši mladostniki. Mladostniki začenjajo z raznimi dietami zaradi kritičnega ocenjevanja 

svoje zunanje podobe, primerjajo pa se s sovrstniki in slavnimi osebami. Diete lahko 

privedejo do pomanjkanja hranil, kar pa lahko vodi do slabokrvnosti, psihičnih sprememb, 

motenj krvnega obtoka in srčnega utripa (prav tam).  

Kostanjevec (1998) je prav tako naredil raziskavo, s katero je med drugim želel ugotoviti, 

če mladostniki vedo, ali se prehranjujejo zdravo. Ugotovil je, da večina mladostnikov ne 

ve, katera živila so zdrava in z zdravim prehranjevanjem niso dovolj seznanjeni. Omenjeni 

avtor ugotavlja, da mladostniki jedo manj kvalitetno hrano zato, ker se večkrat 

prehranjujejo izven svojega doma in to v družbi s prijatelji. Starši jim dovolijo, da si sami 

izberejo vrsto hrane, kar je razlog, da pogosto posegajo po t. i. »hitri hrani« (Žužek, 2007). 

V nadaljevanju bom predstavila, kako računamo indeks telesne mase pri otrocih in kako le-

tega primerno uvrstiti v pravo kategorijo posameznikove prehranjenosti, saj se analiziranje 

rezultatov le-tega razlikuje od analiziranja rezultatov ITM-a za odrasle osebe. 

 

2.2.2. Indeks telesne mase kot pokazatelj posameznikove prehranjenosti  

»Indeks telesne mase (ITM) je razmerje med telesno težo v kilogramih in kvadratom 

telesne višine v metrih, s pomočjo katerega lahko ugotovimo, ali je nekdo preveč lahek, 

pretežek ali ravno pravšnje teže« (Vidmar, 2008). 

Če to ponazorim s formulo: ITM = telesna teža (kg) / telesna višina (m) x telesna višina 

(m) 

Indeks telesne mase je bil prvič uporabljen okoli leta 1850 in se po vsem svetu uporablja za 

pokazatelja posameznikove prehranjenosti (Vidmar, 2008).  
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Indeks telesne mase se pri otrocih in mladostnikih določa nekoliko drugače, saj se razmerje 

med telesno težo in višino nenehno spreminja. Sam izračun za indeks telesne mase je enak 

kot za odrasle, so pa razlike v vrednotenju rezultatov, na vrednotenje katerih pomembno 

vpliva spol otroka oz. mladostnika in njegova starost (Vidmar, 2008). 

Avtorji brošure Zdrava otroška prehrana ... ob kateri otroci tudi uživajo (Battelino, Pokorn, 

Kostanjevec in Hlastan Ribič, 2006) delijo telesno težo na izrazito prenizko, prenizko, 

normalno, prekomerno in debelost. Preglednici, ki jih prikazujem spodaj, sta deljeni po 

spolu in prikazujeta indeks telesne mase pri otrocih in mlajših mladostnikih v percentilih. 

Prav tako so v preglednicah kategorije kot pokazatelj posameznikove prehranjenosti.  

Preglednica 2: Povprečen indeks telesne mase pri dekletih v percentilih (Battelino idr., 

2006) 

Dekleta   Percentili 

STAROST 

(leta) P3 P10 P50 P90 P97 

8 13,16 13,92 16,03 19,25 21,47 

9 13,38 14,19 16,48 20,04 22,54 

10 13,61 14,48 16,94 20,8 23,54 

11 13,95 14,68 17,5 21,51 24,51 

12 14,45 15,43 18,19 22,48 25,47 

13 15,04 16,07 18,94 23,33 26,33 

14 15,65 16,71 19,54 24,05 27,01 
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Preglednica 3: Povprečen indeks telesne mase pri fantih v percentilih (Battelino idr., 

2006) 

Fantje    Percentili 

STAROST 

(leta) P3 P10 P50 P90 P97 

8 13,37 14,07 16,01 19,01 21,11 

9 13,56 14,31 16,42 19,78 22,21 

10 13,8 14,6 16,89 20,6 23,35 

11 14,11 14,97 17,41 21,43 24,45 

12 14,5 15,41 17,99 22,25 25,44 

13 14,97 15,92 18,62 23,01 26,26 

14 15,5 16,48 19,26 23,72 26,97 

 

Izrazito prenizka telesna teža ima vrednost pod 3. percentilom, prenizka telesna teža pa 

vrednost pod 10. percentilom, normalna telesna teža je določena med 50. in 90. 

percentilom. Prekomerno telesno težo vrednotimo nad 90. percentilom, debelost pa nad 97. 

percentilom. 

V nadaljevanju bom predstavila težave na področju prehranjevanja, ki se lahko odražajo v 

času mladostništva. 

 

2.2.2 Težave na področju prehranskega vedenja in posledice teh težav 

Med prebiranjem strokovne literature sem zasledila, da marsikateri avtor (npr. Ogris, 2000) 

enači pojma motnje hranjenja in motnje prehranjevanja. Ta dva pojma se razlikujeta. 

Avtorji, ki se ukvarjajo s težavami na področju prehranjevanja, za opis teh težav 

uporabljajo različna poimenovanja. Govorijo o »motnjah prehranjevanja« (npr. Žorž, 2008) 

in o »motenem prehranskem vedenju« (Reich, 2009). V diplomskem delu bom težave, ki 

se kažejo pri posamezniku v pogostosti prehranjevanja, v strahu pred preveliko količino 

zaužite hrane, v neustreznem načinu prehranjevanja idr., dosledno opisovala s terminom 

težave na področju prehranskega vedenja, ker z njimi opisujemo neustrezno vedenje 

posameznika pri hranjenju in pri odnosu do hrane. O težavah na področju prehranskega 

vedenja govorimo takrat, ko se spremembe v vedenju prehranjevanja dogajajo le občasno 

in se nanašajo na vedenje posameznika. Ne opredelimo jih kot bolezen, temveč kot slabe 
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prehranske navade (Kostanjevec, Torkar, Gregorič in Gabrijelčič, 2005). O težavah na 

področju prehranskega vedenja lahko govorimo, ko se posameznik neredno hrani, njegova 

telesna teža niha zaradi različnih diet, ima neuravnoteženo prehrano idr. (Kostanjevec idr., 

2005; Sernec, 2007). 

Težave na področju prehranskega vedenja prepoznamo pri naslednjih znakih (Reich, 

2009): 

- oseba se boji, da bo pojedla preveč ali napačno hrano ali pa se boji samega 

prehranjevanja,  

- oseba se pri prehranskem vedenju ne ozira na svoje potrebe, temveč opazuje okolico in se 

ravna na podlagi le-te (npr. poskuša pojesti manj kot sovrstniki, ne je hrane, ki je ne jedo 

sovrstniki, itd.), 

- oseba se prehranjuje samo ob strogo določenih urah in uživa točno določeno hrano, hkrati 

pa upošteva natančno zastavljena »pravila« o tem, katera hrana je dovoljena in katera ne, 

- prehransko vedenje osebe je kaotično, kar pomeni, da je ritem prehranjevanja nestalen 

(npr. oseba določene obroke izpušča, nato pa poje bistveno preveč za en obrok ali pa se 

določeni hrani izogiba, nato pa je poje v velikih količinah), 

- prehransko vedenje osebe je enkrat togo in drugič kaotično (npr. oseba se ob določenem 

obroku prehranjuje strogo nadzorovano, ob drugem pa »prekrši« vsa prej zastavljena 

»pravila prehranjevanja« in se prenaje), 

- hrana in prehransko vedenje »obvladujeta« osebo, ki o hrani zelo pogosto razmišlja, 

pogosto se sprašuje o tem, kaj bi rada jedla in česa ne sme, 

- prehransko vedenje osebe je odvisno od njene telesne teže: oseba svoje prehranjevanje 

prilagaja svoji teži, ki jo pogosto spremlja na tehtnici (npr. če oseba ugotovi, da se je 

zredila, začne spuščati obroke ali določena živila, po drugi strani pa je njeno 

prehranjevanje lahko tudi povsem nenadzorovano in z velikimi količinami hrane). 

Težko je pojasniti, zakaj pride do težav na področju prehranskega vedenja. Nekateri avtorji 

(npr. Reich, 2009) menijo, da so te težave močno odvisne od razpoloženja. Lahko se 

pojavijo v trenutkih jeze in stresa, pri čemer posameznik posebej veliko poje, lahko pa vase 

ne more spraviti niti grižljaja, kar pomeni, da se nekdo lahko v stresnih situacijah 

prenajeda, drug pa strada (Reich, 2009).  

Posamezni avtorji (npr. Žorž, 2008) menijo, da se zasnove za težave na področju 

prehranskega vedenja začnejo že v otroštvu, za kar naj bi bili odgovorni starši, saj že 
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majhnega otroka silijo s hrano zaradi pretirane zaskrbljenosti glede otrokove prehrane. S 

takim načinom otrok zgubi občutek za lakoto in uporablja hrano za manipuliranje s starši 

(npr. če bom pojedel, bodo starši veseli in bom nagrajen). Na tak način lahko otrok postane 

izbirčen v hrani ali pa prekomerno je (prav tam). Vzroki za neustrezno prehransko vedenje 

so lahko čustvene stiske, kljub temu da se navzven kažejo predvsem s telesnimi znaki 

(Sernec, 2006). 

Posledice neustreznega prehranskega vedenja se pri posamezniku lahko izrazijo v telesnih 

in dodatno tudi v psihičnih težavah (npr. nizko samospoštovanje zaradi previsoke telesne 

teže). 

Telesne težave zaradi neustreznega prehranskega vedenja se lahko izrazijo v sestavi krvi, 

pomanjkanju vitaminov, potrebnih za vsakodnevno delovanje, v počasnejšem srčnem 

utripu, v prebavnih motnjah, osteoporozi idr. (Sternad, 2000). Pogosta posledica 

neustreznega prehranskega vedenja je lahko tudi debelost.  

Debelost pri posameznikih lahko sproži tudi psihosocialne težave, povezane s telesno 

samopodobo (Papalia idr., 2003). Osebe s previsoko telesno težo so lahko obremenjene s 

svojim izgledom, se težje vključijo v družbo in se zapirajo vase (Sternad, 2001). 

Po drugi strani pa lahko težave na področju prehranskega vedenja v posameznikih sprožajo 

občutek, da ne obvladujejo svojega življenja in telesa, predvsem takrat, ko mislijo, da 

nekdo drug upravlja z njimi (Sernec, 2006). Posamezniki se zato lahko sramujejo samih 

sebe in so pogosto depresivni (Papalia, 2003), o svojih težavah pogosto težko govorijo 

(Sternad, 2001). Nekateri imajo težave na področju učenja in se težje skoncentrirajo. 

Za razliko od težav v prehranskem vedenju pa so motnje hranjenja težje oblike težav na 

področju hranjenja, ki spadajo med duševne motnje (Sternad, 2001). 

 

2.2.3 Motnje hranjenja in posledice teh motenj 

»Motnje hranjenja so težko ozdravljiva bolezen, ki utegne ogroziti življenje. Najpogosteje 

se pojavljajo pri mladostnicah, zasledimo pa jo lahko v katerikoli starostni skupini. Zanje 

je značilen bolesten strah pred debelostjo in motena predstava o lastnem telesu. Zaželeno 

stanje je izjemna suhost, ki jo dosežejo z namernim stradanjem, pretirano telesno 

aktivnostjo, bruhanjem, uporabo odvajal ali diuretikov« (Sternad, 2001, str. 18). 
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Vse oblike motnje hranjenja so prisilnega (kompulzivnega) značaja, kar pomeni, da se 

obolela oseba temu početju ne more odpovedati. Prav zaradi tega lahko motnje hranjenja 

označimo tudi kot zasvojenost. Od ostalih zasvojenosti se loči po tem, da je »skrita«, saj 

zunanji opazovalci lahko tudi po več let ne ugotovijo, da ima oseba težave in je 

»osamljena«, saj vsak posameznik svoje »omamljanje s hrano« izvaja sam (Švab, Šolar, 

Ziherl, Ibic, Čufer in Trivič, 1998).  

Motnje hranjenja so lahko bolj zapletene oblike odvisnosti, kot so na primer odvisnosti od 

drog ali alkohola, saj hrane ne moremo kar prenehati uživati, temveč moramo najti 

ravnovesje v količini in vrsti zaužitega (Sternad, 2001). 

Motnje hranjenja v večini primerov izražajo notranje stiske posameznika. Ko te notranje 

stiske postanejo prevelike, da bi se posamezniki lahko zavestno soočili z njimi, se motnje 

hranjenja pojavijo kot ublažitev teh napetosti. Sčasoma lahko le-te prerastejo v 

zasvojenost, ki lahko osebo privedejo do drugih stisk, kot je doživljanje sramu, gnusa in 

krivde. Rituali, povezani s hranjenjem, lahko v posamezniku vzbudijo občutek varnosti. 

Predvsem oboleli za anoreksijo imajo občutek, da sta količina in vrsta vnosa hrane edina 

stvar, ki jo lahko kontrolirajo (Švab idr., 1998). 

Kam (2007) pravi, da se motnje hranjenja pri mladostnikih pojavijo večkrat zaradi 

kulturnega pritiska po »popolnem telesu«, zaradi različnih stisk, strahu pred debelostjo, 

zaradi doživljanja nemoči in nizkega samospoštovanja, pogosto pa jih spremlja tudi 

anksioznost, depresija in zloraba raznih substanc. 

Posledice motenj hranjenja se pogosto izrazijo na različnih področjih (Eivors in Nesbitt, 

2007; Jovanović, 2010; Reich, 2009; Sternad, 2001 in Švab idr., 1998): 

- fizičnem (posameznik je utrujen, ima glavobole, je omotičen, slabokrven, 

ima suho kožo in suha usta, njegovi zobje so krhki, izpadajo mu lasje, 

poveča ali zmanjša se njegova telesna teža, ima okvaro vida, razjede na 

želodcu ali dvanajsterniku, rane na želodcu, sindrom razdraženega 

črevesja, pri ženskah se pojavi neredna menstruacija ali izguba le-te), 

- psihosomatskem (posameznik niha v razpoloženju, pri njem so prisotne 

hitre čustvene spremembe, izguba volje in motivacije, pozabljivost, 

zmedenost, živčnost, napetost, strah, nemir, asocialnost, tesnoba, 
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nespečnost, pogosto je zaznati anksioznost, obsesivno kompulzivne 

motnje, potrtost in povečano željo po samomoru), 

- socialnem (posameznik je nekomunikativen, je nezmožen intimnih 

odnosov ali ima težave pri vzdrževanju le-teh, ima težave pri vzdrževanju 

partnerske zveze, v šoli ali službi se vede nemotivirano, pasivno). 

Motnje hranjenja so pogosto povezane s čustvenimi motnjami, kot je na primer depresija 

ali razni strahovi. Strokovnjaki osebam z motnjami hranjenja pomagajo tako, da jih 

usmerjajo k spremembam v smeri bolj zdravega prehranskega vedenja, k spremembam v 

smeri bolj pozitivnega odnosa do njihovega telesa ter k obvladovanju čustvenih težav, 

povezanih z motnjo hranjenja (Reich, 2009). 

Poznamo tri glavne motnje hranjenja (Reich, 2009): 

- anoreksija (anorexia nervosa), 

- bulimija (bulimia nervosa), 

- kompulzivno prenajedanje (motnja hranjenja z »napadi« prenajedanja). 

V nadaljevanju bom na kratko predstavila vsako od zgoraj navedenih motenj hranjenja. 

 

ANOREKSIJA 

Anoreksija je motnja hranjenja, pri kateri imajo posamezniki popačeno sliko o svojem 

telesu (t. i. moteno telesno shemo). Anoreksija je pogosto omenjena kot ena najtežjih 

motenj hranjenja, saj je stopnja umrljivosti pri njej v primerjavi z drugimi obolenji zelo 

visoka. Po Reichu (2009) se anoreksija največkrat začne med približno 14. in 18. letom 

starosti, Jovanović (2010) pa ugotavlja, da se lahko pojavi že med 10. in 13. letom ali celo 

še prej. Eivors in Nesbitt (2007) menita, da se anoreksija začne s hujšanjem oz. z 

različnimi dietami. Osebe z anoreksijo vselej spremlja strah, da se bodo zredile, čeprav 

imajo pogosto prenizko telesno težo (njihova telesna teža je najmanj 15 odstotkov nižja od 

pričakovane v določeni starostni skupini oz. je njihov indeks telesne mase nižji od 17,5). 

Te osebe jedo zelo majhne količine hrane, izogibajo se kaloričnim jedem, pretirano se 

ukvarjajo s športom, ob hudi želji po hujšanju lahko tudi bruhajo, jemljejo odvajala, 

sredstva za izločanje vode ali sredstva za zmanjševanje teka (Reich, 2009). Osebe z 
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anoreksijo imajo vedno odklonilen odnos do hrane, stremijo h kompulzivnemu stradanju in 

dehidriranju telesa (Jovanović, 2010). 

Večina oseb z anoreksijo svojih težav drugim ne priznava. Nekatere od njih se svojih težav 

ne zavedajo, druge pa se jih, a jih pred drugimi prikrivajo. Pri dekletih in ženskah, ki imajo 

anoreksijo, pogosto izostanejo redne menstruacije, če pa se bolezen pojavi že pred 

puberteto, se telesni razvoj upočasni. Osebam z anoreksijo krvni tlak pogosto niha in imajo 

upočasnjeno bitje srca, kar pa se zgodi zaradi pomanjkanja kalija (Reich, 2009). 

 

BULIMIJA  

Bulimija je motnja hranjenja, za katero je značilna nepremagljiva želja po hranjenju. Osebe 

z omenjeno motnjo se nenadzorovano prenajedajo, pojedo veliko količino hrane, obenem 

pa jih spremlja strah, da bi se zredile, zato se prisilijo k bruhanju (Reich, 2009). Obdobju 

prenajedanja lahko sledi tudi obdobje stradanja. Prisotna je tudi uporaba odvajal, sredstev 

za zmanjševanje teka ter sredstev za izločanje vode. Osebe, ki imajo bulimijo, se pogosto 

ukvarjajo s športom, da bi shujšale. Njihova prehrana je dokaj nestanovitna.  

Telesna teža oseb z bulimijo je pri večini povprečna ali nekoliko povečana. Tako kot pri 

anoreksiji je tudi tu prisotno nihanje krvnega tlaka in upočasnjeno delovanje srca (Reich, 

2009). 

Menjanje razpoloženja in mišljenja je pri osebah z bulimijo zelo pogosto. Ta oblika motnje 

hranjenja je najbolj skrita izmed vseh oblik, saj oboleli navzven ne kažejo težav, telesna 

teža je primerna, neugodna čustva pa niso prevladujoča (Švab idr., 1998). 

 

KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE 

Za kompulzivno prenajedanje je značilno nenadzorovano ponavljajoče prenajedanje, 

povezano z doživljanjem trpljenja. Osebe, ki se kompulzivno prenajedajo, pojedo velike 

količine hrane, pogosto jedo, ko niso lačne, jedo pa zelo hitro – vse do neprijetnega 

občutka polnosti. Osebe z omenjeno motnjo hranjenja najraje jedo same, saj se večinoma 

sramujejo količine zaužite hrane, obenem pa jih spremlja negativno vrednotenje sebe, 

potrtost, krivda in sram. Posledice kompulzivnega prenajedanja se pogosto odrazijo tudi v 
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prekomerni telesni teži posameznika. Pri tej motnji hranjenja se osebe ne poslužujejo 

bruhanja, odvajal in drugih sredstev za znižanje telesne teže. Posledice kompulzivnega 

prenajedanja se kažejo v motnjah krvnega obtoka in pri delovanju srca, v prebavnih 

težavah, v poapnitvi žil, v visokem krvnem tlaku in v povečanem kopičenju vode v tkivih 

(Reich, 2009), v povišanem holesterolu, diabetesu tipa 2 (Kam, 2007). Osebe, ki se 

kompulzivno prenajedajo, jeza, skrb, žalost, stres in druga neugodna čustva še bolj 

spodbudijo k prenajedanju (Kam, 2007). 

Omenjena oblika motnje hranjenja se lahko pojavi že pri majhnih otrocih, ki se kaže v 

obliki pretirane želje po hrani, kadar pogrešajo čustveno bližino. Otroci s povišano telesno 

težo so večinoma nesamozavestni, zato se začnejo umikati od drugih in postajajo 

osamljeni, kar pa poskušajo »nadomestiti« s hrano. Kompulzivno prenajedanje, ki se pri 

posamezniku začne razvijati v otroštvu, se pogosto nadaljuje tudi v obdobju mladostništva 

(Sternad, 2001). 

Ali bi bilo lahko (ne)zadovoljstvo posameznikov s telesno težo, videzom in načinom 

prehranjevanja povezano s samospoštovanjem mladostnika? V meni dostopni strokovni 

literaturi nisem zasledila raziskave o povezanosti med prehranskimi navadami in 

samospoštovanjem. To je bil razlog, zakaj sem se raziskovanja te povezave lotila sama; 

rezultati bodo prikazani v empiričnem delu raziskave. Da bi lažje razumeli povezanost med 

prehranskimi navadami in samospoštovanjem mladostnikov, bom v nadaljevanju 

teoretičnega dela predstavila področje samospoštovanja, pri čemer me bo podrobneje 

zanimalo predvsem v obdobju mladostništva. 

 

2.3 Samospoštovanje 

2.3.1 Opredelitev samospoštovanja 

Pojem samospoštovanje je v tesni povezavi s samopodobo, zato bom takoj na začetku 

pojasnila pojem samopodobe, v nadaljevanju pa bom bolj poglobljeno razložila pojem 

samospoštovanja, ki je ključen za razumevanje rezultatov diplomske raziskave. 

»Samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, sposobnosti in 

drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da (Kobal, 2000, str. 25): 
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1) jih posameznik – v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah – pripisuje 

samemu sebi, 

2) tvorijo referenčni okvir, s katerim posameznik uravnava in usmerja svoje ravnanje, 

3) so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z vrednostnim 

sistemom ožjega in širšega družbenega okolja, 

4) so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane 

med nezavednim in zavestnim, ki prepušča le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 

posameznikov jaz.«  

Samospoštovanje in samopodoba se povezujeta, vendar delujeta vsaka zase (Kobal Grum, 

2003). 

Po Jamesu je samopodoba tisto, kar vemo, si mislimo in si predstavljamo samega sebe, 

samospoštovanje pa je tisto, kar čutimo o sebi, kako vrednotimo sebe, naša pričakovanja in 

uspehe (Musek, 2010).  

Iz predhodne opredelitve lahko razberemo, da samospoštovanje predstavlja vrednostni 

vidik samopodobe, kar pomeni, da posameznik svoje značilnosti ocenjuje kot bolj ali manj 

»dobre/slabe«, »zaželene/nezaželene«, »pozitivne/negativne« idr. Samospoštovanje torej 

predstavlja visoko ali nizko »oceno« samopodobe, ki se nanaša na sprejemanje ali 

zavračanje sebe, hkrati pa izraža tudi stopnjo prepričanja v svoje sposobnosti, v svojo 

(ne)vrednost in (ne)pomembnost (Coopersmith, 1967, v Kobal, 2000).  

Mnogi avtorji (npr. Lamovec, 1994; Shavelson idr., 1976, v Kobal, 2000) so predpostavili, 

da ne moremo govoriti o samospoštovanju kot enotni dimenziji, ampak se 

samospoštovanje nanaša na različna področja posameznikovega razumevanja samega sebe 

(t. i. večrazsežnostni model samospoštovanja). Za razliko od omenjenih so bili drugi 

avtorji (npr. Coopersmith, 1958, v Kobal-Palčič, 1995; Rosenberg, 1965, prav tam) 

prepričani, da se samospoštovanje nanaša samo na splošno oceno posameznikovih 

značilnosti (t. i. enorazsežnostni model samospoštovanja). 

Kljub temu, da je bila po mnenju zagovornikov enorazsežnostnega modela 

samospoštovanja pomembna samo splošna samoocena posameznika, pa so pri sestavljanju 

lestvic samospoštovanja upoštevali več področij posameznikovega delovanja (socialno, 

družinsko, osebno in akademsko) (Coopersmith, 1959, prav tam). 
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Avtorji, ki so zagovarjali večrazsežnostni model samospoštovanja (npr. Safont, 1992; 

Shavelson s sodelavci, 1976, idr.), so predpostavili, da je samospoštovanje strukturirano, 

večrazsežnostno in hierarhično urejeno (Kobal-Palčič, 1995).  

Zagovornica večrazsežnostnega modela samospoštovanja je bila tudi T. Lamovec (1994), 

ki je sestavila Lestvico samospoštovanja, ki meri socialni jaz, emocionalni jaz, telesni jaz 

in samozavest, ki sem jo (v nekoliko prirejeni obliki) v diplomski raziskavi uporabila tudi 

sama. 

Ne glede na to, ali so avtorji zagovarjali enorazsežnostni ali večrazsežnostni model 

samospoštovanja, pa si niso bili enotni v tem, kako so »vrednotili« dobljene rezultate. 

Nekateri so posameznikovo (ne)zadovoljstvo s sabo opisovali s termini visoko oz. nizko 

samospoštovanje, drugi pa so ga poimenovali kot pozitivno oz. negativno 

samospoštovanje. 

Skozi celotno diplomsko delo bom pri vrednotenju samospoštovanja uporabljala termine 

visoko/višje oz. nizko/nižje samospoštovanje. Pri tem bom z visokim/višjim 

samospoštovanjem opisovala osebo, ki je na splošno zadovoljna sama s sabo, se dovolj 

ceni in se čuti vredno samospoštovanja in uspešno (Rosenberg, 1965, v Kobal, 2000). V 

nasprotju z omenjenim bom termina nizko/nižje samospoštovanje uporabila pri opisovanju 

oseb, ki na splošno niso zadovoljne s sabo, se ne cenijo ter se ne doživljajo kot vredne 

spoštovanja in uspešne (Kobal, 2000). Osebe z nizkim samospoštovanjem pogosto ne 

želijo oz. ne zmorejo neposredno izražati svojih čustev, stališč in mnenj ter so bolj pasivne, 

pesimistične in odvisne od drugih (Coopersmith, 1967, v Lamovec, 1994). Nagnjene so k 

temu, da raje ustrežejo drugim, kot se postavijo zase, so lažje vodljive in se bolje 

prilagajajo (Rice, 1998, v Marčič, 2006). 

Različni raziskovalci so osebe z višjim in nižjim samospoštovanjem med seboj primerjali 

in ugotavljali, na katerih področjih se razlikujejo. Rezultati raziskav so pokazali, da so 

osebe z višjim samospoštovanjem v primerjavi z osebami z nizkim samospoštovanjem 

doživljale več pozitivnih čustev, imele bolj pozitivna pričakovanja ter so bile boljše pri 

izvedbi socialnih vlog (Avsec, 2007). Osebe, ki so se cenile bolj pozitivno, so bile tako na 

socialnem kot akademskem področju bolj aktivne in uspešne od tistih, ki so se ocenile bolj 

negativno (prav tam). Prav tako so osebe z visokim samospoštovanjem bolj zaupale 

svojemu mnenju in mišljenju in ga brez težav izražale (prav tam). Osebe z bolj pozitivnim 

samospoštovanjem so v večji meri pričakovale, da bodo v družbi sprejete, hkrati pa niso 
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imele težav pri sprejemanju kritike (prav tam). Sebe so videle kot optimistične, vredne 

spoštovanja in zaupanja (Coopersmith, 1967, v Lamovec, 1994). 

V naslednjem poglavju bom pojasnila skupine dejavnikov, ki pomembno vplivajo na 

razvoj samospoštovanja. 

 

2.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj samospoštovanja 

»Človek se ne rodi z občutkom o sebi« (Adamčič Pavlovič, 2001, str. 93). Razvoj 

samospoštovanja se prične s prvimi uspehi dojenčka. Prva izgovorjena beseda, prvi korak 

in mnoga druga dejanja, ki so za odrasle samoumevna, za otroka pa predstavljajo velik 

uspeh, ki je od njih zahteval veliko truda. Ob ustrezni pohvali staršev otrok razvija 

pozitivno samospoštovanje, kljub temu, da otrok besed še ne razume. Razume pa 

naklonjenost staršev, njihovo ljubezen in odobravanje (Delfar, 2008).  

V prvih dveh, treh letih še ne moremo govoriti o samospoštovanju kot takem, lahko pa 

rečemo, da v tem času otrok razvija neke vrste samozavedanje, v smislu, da otrok razlikuje 

svoje telo od telesa drugih. Z razvijanjem tega samozavedanja posameznik postopoma 

oblikuje prve »temelje« svojega samospoštovanja (Adamčič Pavlovič, 2001). 

Za razvoj posameznikovega samospoštovanja je pomembno predvsem razvojno obdobje 

prvih pet let, pri tem pa so ključnega pomena predvsem pohvale in odobravanje otrokovih 

pomembnih bližnjih (Kobal, 2000). 

V nadaljevanju bom opisala, kakšno je samospoštovanje pri mladostnikih. 

 

2.3.3 Samospoštovanje mladostnikov 

Samospoštovanje mladostnika je vezano na vsebino vzorcev, ki je bila posredovana od 

drugih. Na začetku mladostništva je za mladostnike pomembna predvsem telesna podoba 

in odobravanje okolice. Še posebej so v ospredju telesna teža, telesna drža, koža ipd. Šele 

kasneje se jim zdijo pomembne tudi duševne in socialne lastnosti oziroma kako jih družba 

pri njih sprejema (Ščuka, 2007). 
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Samospoštovanje v času mladostništva precej niha. Med 12. in 13. letom se bistveno zniža 

in postane manj stabilno, po 14. letu pa postopoma postaja vse bolj stabilno (Rosenberg, 

1965, v Kobal, 2000). To nestanovitnost v samospoštovanju lahko pripisujemo dejstvom, 

da (Rosenberg, 1965, v Kobal, 2000): 

- imajo mladostniki povečano skrb za podobo, ki si jo drugi ustvarijo o njih, 

- imajo težave z neskladnostjo mnenj o njih samih pri različnih osebah in skupinah 

(družina, vrstniki, učitelji idr.), 

- si pospešeno prizadevajo oblikovati samopodobo, ki bi bila všeč tudi ostalim, 

- čutijo neskladje med socialnimi vlogami. 

Zaradi vsega naštetega mladostniki še toliko bolj potrebujejo pozornost in potrditve s strani 

drugih. Mladostniki so pogosto kritični do sebe, svojega telesa in svojega vedenja v 

odnosih z drugimi (Ščuka, 2007), zato je v tem obdobju še posebej pomembno, da se 

počutijo varno in sprejeto s strani vrstnikov in odraslih. 

Če mladostnik doživlja ljubezen in naklonjenost v medosebnih odnosih, ima več možnosti, 

da razvije višje samospoštovanje. Mladostnik z višjim samospoštovanjem se bolj ceni, je 

notranje trden in umirjen, nima potrebe po dokazovanju pred drugimi in po tekmovanju z 

njimi (Ščuka, 2007). Je bolj zadovoljen in srečen, kot tisti, ki ima nižje samospoštovanje 

(prav tam). Prav tako ima mladostnik z višjim samospoštovanjem, za razliko od tistega z 

nižjim, bistveno več možnosti, da bo bolj zadovoljno živel in da bo imel boljše čustvene 

odnose z drugimi (Marčič, 2006). 

Raziskave so pokazale, da ima na razvoj posameznikovega samospoštovanja velik vpliv 

več dejavnikov, med katerimi so še posebej pomembni družina, vrstniki, učitelji in 

posameznikova učna uspešnost (Rosenberg, 1965, v Lamovec, 1994; Marčič, 2006; 

Juriševič, 1999; Kobal, 2000). V nadaljevanju bom posamezne skupine dejavnikov, ki 

prispevajo k oblikovanju posameznikovega samospoštovanja, podrobneje predstavila. 

 

DRUŽINA 

Družina in družinsko okolje imata bistven vpliv na otrokovo in mladostnikovo 

samospoštovanje (Rosenberg, 1965, v Lamovec, 1994). Jourard in Remy (1955, v 
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Lamovec, 1994) menita, da je stopnja samospoštovanja odraz spoštovanja, ki ga imajo 

starši do otroka. 

Za otrokov in mladostnikov zdrav razvoj in oblikovanje visokega in realnega 

samospoštovanja je pomembno, da ga starši sprejmejo, da omogočajo zadovoljitev 

njegovih temeljnih potreb, da vzpostavijo obojestransko zaupanje ter omogočajo 

harmonične družinske odnose (Scott, 1969, v Lamovec, 1994).  

Če se otrok/mladostnik v družini počuti vrednega, cenjenega in ima izkušnje, da ga 

upoštevajo in ga sprejemajo takšnega, kot je, bo pozitivno doživljal samega sebe (Tomori, 

1994). Če pa otrok/mladostnik odrašča v družini, ki se z njim ne ukvarja, ga ocenjuje na 

podlagi njegovih zmot in napak, pa postane tudi sam zelo kritičen, negotov in 

nezadovoljen s seboj (prav tam). 

Zelo velik vpliv na posameznikovo oblikovanje samospoštovanja imajo starši s svojim 

samospoštovanjem, naj bo to visoko ali nizko, saj se to pogosto »zrcali« na otroka. Starši, 

za katere je značilno nizko samospoštovanje, otroka manj cenijo, njihov vzgojni slog pa je 

pogosto permisiven, brez jasno postavljenih pravil (Coopersmith, 1967, v Lamovec, 1994).  

 

VRSTNIKI 

Vsak mladostnik ima potrebo po tem, da pripada neki skupini, te skupine pa posamezniku 

postavljajo določene zahteve, ki jih mora posameznik izpolniti, če hoče v tej skupini tudi 

ostati (Marčič, 2006). Če mladostnik ni zmožen izpolniti določenih zahtev, ima zaradi 

neodobravanja skupine nižje samospoštovanje, ki pa se ob zbadanju vrstnikov samo še niža 

(Kuhar, 2002). Po drugi strani pa tudi mnenje, ki ga imajo vrstniki o določenem 

posamezniku, lahko vpliva na njegovo samospoštovanje: če vrstniki posameznika vidijo 

kot sposobnega, se bo tudi sam imel za sposobnega, kar bo pozitivno vplivalo na 

samospoštovanje (Adamčič Pavlovič, 2001). 

 

UČITELJI 

Učiteljevo samospoštovanje lahko pomembno prispeva k samospoštovanju učencev, ki jih 

le-ta poučuje. Učitelj z visokim samospoštovanjem bo spodbudil učence, da bodo tudi sami 
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sebe zaznavali kot vredne, cenjene in uspešne (Locke in Ciechalski, 1995, v Juriševič, 

1999).  

Prav tako je pomembno, da se otrok/mladostnik v šoli počuti sprejetega. Učitelj, ki učenca 

spodbuja in mu zagotavlja boljše pogoje za učenje, vpliva na njegov učni uspeh, kar pa 

posledično lahko prispeva k višjemu samospoštovanju (Burns, 1982, v Juriševič, 1999). 

 

UČNA USPEŠNOST 

Rezultati raziskave (Kobal, 2000) kažejo, da je samospoštovanje povezano tudi z učno 

uspešnostjo. Mladostniki, ki so učno uspešni, sebe pogosteje ocenjujejo kot sposobne, 

uspešne in cenjene, po drugi strani pa se učenci s slabim učnim uspehom pogosteje 

ocenjujejo kot manj sposobne, uspešne in cenjene. 

Posamezni avtorji (npr. Kuhar, 2002; Tomori, 1995) pogosto izpostavljajo pomen socialnih 

dejavnikov, ki vplivajo na posameznikovo oblikovanje telesne samopodobe in odnosa do 

hrane. V diplomski raziskavi bom med drugim raziskala, kakšno je telesno 

samospoštovanje mladostnikov in kakšen je odnos mladostnikov do hrane, zato bom v 

nadaljevanju predstavila, kateri socialni dejavniki so najbolj ključni za njegovo 

oblikovanje. 

 

2.5 Vplivi socialnih dejavnikov na telesno samospoštovanje mladostnikov 

Večkrat se sploh ne zavedamo, kako lahko naša družba, ljudje okoli nas, vplivajo na 

pogled na naše telo. 

Človeško telo ni ustvarjeno za hujšanje ali strah pred dieto. Ti pogledi na telo so naučeni 

ali izvzeti iz okolja – iz medijev, oglasov, od vrstnikov, staršev in drugih ljudi. S tako 

miselnostjo nam družba daje vedeti, da bi bili srečnejši, uspešnejši in mnogo bolj privlačni, 

če bi imeli manj kilogramov, mi pa jim seveda slepo verjamemo in sledimo, vse dokler ne 

postanemo »sužnji« hrane (Naik, 2002). 

Ker je čutenje in zavedanje svojega lastnega telesa prva izkušnja sveta, se z odnosom 

posameznika do svojega telesa zrcalno oblikuje tudi odnos do doživljanja in pojmovanja 

sveta. V času pubertete, ko se telo mladostnika spreminja iz otroškega v odraslo, lahko za 
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mladostnike predstavlja stisko, saj opažajo telesne spremembe, ki pa jih še ne zmorejo 

sprejeti (Tomori, 1995). Pohvale ali graje glede svojega telesa ponotranjijo (Kuhar, 2002) 

in se v skladu z njimi tudi ravnajo. Kot primer: če mladostnika dražijo glede njegovega 

telesa, bo lahko temu verjel, kar bo načelo njegovo samospoštovanje, zato obstaja možnost, 

da bo verjel dejstvu, da drugim ni všeč in bo postal sramežljiv, vsakič, ko bo njegov videz 

izpostavljen (Cash, 1997, v Kuhar, 2002).  

Pri mladostnikih gradnja identitete poteka »vzporedno z najintenzivnejšim spreminjanjem 

njihovega telesa in s tem videza. V svoji predstavi (in pod vplivom medijskih sporočil) 

povezujejo socialno sprejetost predvsem s tem, kako se njihova podoba približuje tisti 

idealni« (Tomori, 1995, str. 9). 

Mediji (revije, televizija, reklame idr.) nas na vsakem koraku zasipajo z modnimi ideali – 

ženska naj bi bila visoka, suha, popolna, moški pa mišičast in s popolno izoblikovano 

postavo. Otroci že pred vstopom v šolo vedo, da je popolna postava vitka postava in lep 

videz zaželen in privlačen (Kuhar, 2004).  

Niso pa samo mediji tisti, ki so odgovorni za »merila popolnosti« telesnega videza. Odnos 

do telesne samopodobe je odvisen tudi od meril socialno-kulturnega okolja. 

»Ne le estetske norme in vrednostni sistem neke družbe, tudi simbolika pričakovanj in 

zahtev, ki jih ta družba povezuje s posameznikom, se izraža tako v odnosu do zunanje 

podobe, ki je »predpisana«, cenjena in občudovana, kot do tiste, ki to ni« (Tomori, 1995, 

str. 8). Glede na to, da živimo v družbi, kjer so idealna telesa prikazana na vsakem koraku, 

definicija privlačnosti pa zelo jasna, ni nobeno presenečenje, da se veliko ljudi ne počuti 

dobro v svoji koži, saj vidijo preveliko razliko med »idealom« in njihovim lastnim telesom 

(Kuhar, 2002). 

Po tem lahko povzamem, da je problem nizkega telesnega samospoštovanja že v osnovi 

dobršen del zaradi družbe. Družba »vzgaja in nas vodi«, kar pa si razlagam, da se vrednote 

in pogledi na telo prenašajo iz generacije v generacijo, mladostniki pa prevzemajo 

mišljenje in poglede na telesne ideale od svojih staršev. 

Vse več raziskav kaže na to, da obstaja tesna povezava med hčerami in materami v odnosu 

do telesne teže, kar pomeni, če ima mama odklonilen odnos do svojega telesa in svoje 

telesne teže, je zelo verjetno, da bo prav tak odnos do svojega telesa imela tudi hči (prav 

tam). Odnos do telesa je priučen, kar lahko pripisujemo dejstvu, da hčere vsakodnevno 
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opazujejo mame in s tem prevzamejo »vzorec« odnosa do svojega telesa (prav tam). 

Matere lahko pričakovanja in nezadovoljstvo glede lastne telesne teže prenašajo na svoje 

hčere, kar lahko vpliva na napačne predstave mladostnice o svojem telesu (Naik, 2002; 

Kuhar, 2002). 

Na telesno samopodobo in na odnos do hrane pa vplivajo tudi drugi družinski člani – oče, 

bratje, sestre, stari starši idr. Kritiziranja ali hvaljenja družinskih članov posameznikove 

telesne teže ali same postave lahko odločno vplivajo na mladostnika in s tem na njegov 

odnos do svojega telesa (Naik, 2002; Kuhar, 2002).  

Mladostniki poleg družine največ časa preživijo s svojimi vrstniki. Pritisk le-teh je verjetno 

eden izmed najpogostejših razlogov za nizko samospoštovanje (predvsem na telesnem 

področju) (Naik, 2002). Večkrat se namreč zgodi, da na razvoj telesne samopodobe 

vplivajo vrstniki z draženjem glede izgleda ali telesne teže, posameznik pa to dojame kot 

povratno oceno videza (Cash, 1997, v Kuhar, 2002). Raziskava (Kuhar, 2002) je pokazala, 

da na občutke o svojem telesu prav tako močno vpliva nasprotni spol, saj vsak mladostnik 

želi biti nasprotnemu spolu privlačen.  

Pričakovanje družbe, sociokulturna pričakovanja, pritisk medijev, družina in drugi 

dejavniki lahko mladostnika spodbudijo k motenemu prehrambnemu delovanju (Tomori, 

1995; Kuhar, 2002). 

Med prebiranjem slovenske in tuje literature nisem zasledila raziskav, ki bi se ukvarjale s 

povezanostjo med prehranjevanjem in odnosom do hrane s samospoštovanjem. To je bil 

temeljni razlog, zakaj sem se sama lotila raziskovanja omenjenih področij in njune 

povezanosti. V nadaljevanju bom predstavila rezultate omenjene raziskave.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Kot sem v teoretičnem delu že omenila, ugotovitve raziskav (HBSC, 2010) kažejo, da se 

vse več mladostnikov pretežno nezdravo prehranjuje, opuščajo posamezne obroke, 

premalokrat zaužijejo tudi sadje in zelenjavo, vse več pa posegajo po sladkih in gaziranih 

pijačah ter nezdravih prigrizkih. Poleg tega se mladostniki ne gibljejo dovolj, več kot 

polovica jih je nezadovoljna s svojo telesno težo in telesno samopodobo in kar desetina od 

mladostnikov se poslužuje različnih diet. Vsi ti podatki se mi zdijo izjemno zaskrbljujoči, 

zato sem se odločila, da napišem diplomsko delo o prehranjevanju in odnosu do hrane in o 

njuni povezanosti s samospoštovanjem mladostnikov.  

V diplomski raziskavi me je zanimalo, kakšne obroke najpogosteje uživajo učenci 4. in 8. 

razreda, kakšne so njihove prehranske navade in kakšen je njihov odnos do hrane. Prav 

tako me je zanimalo, kakšno samospoštovanje imajo različno stari mladostniki. Podrobneje 

me je zanimalo, ali se prehranske navade in odnos do hrane ter samospoštovanje med 

učenci četrtega in osmega razreda pomembno razlikujejo. Želela sem tudi ugotoviti, ali se 

prehranjevalne navade učencev pomembno povezujejo z različnimi vidiki samospoštovanja 

(socialnim, telesnim in čustvenim jazom in samozavestjo). 

 

3.2 Cilji raziskave 

Cilj raziskave je ugotoviti, kakšen odnos do hrane in prehranjevalne navade imajo 

mladostniki, ki obiskujejo 4. in 8. razred osnovne šole. Raziskati sem želela tudi, ali 

obstaja povezanost med samospoštovanjem (socialnim, telesnim in čustvenim jazom ter 

samozavestjo) in prehranjevalnimi navadami. Prav tako so me zanimale prehranjevalne 

navade mladostnikov: količina hrane, število dnevnih obrokov, pogostost uživanja sadja, 

zelenjave ter sladkarij in nezdravih prigrizkov. Raziskati sem želela tudi, ali se mladostniki 

obremenjujejo s svojo telesno težo in ali uporabljajo različne načine uravnavanja telesne 

teže. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

V diplomski raziskavi sem si zastavila pet raziskovalnih vprašanj: 

1. raziskovalno vprašanje: 

Kakšne obroke uživajo učenci 4. in 8. razreda? 

2. raziskovalno vprašanje: 

Kakšen odnos do hrane imajo učenci 4. in 8. razreda? 

3. raziskovalno vprašanje: 

Kakšne prehranske navade imajo učenci 4. in 8. razreda? 

4. raziskovalno vprašanje: 

Kakšno je samospoštovanje učencev 4. in 8. razreda? 

5. raziskovalno vprašanje: 

Ali se prehranske navade učencev pomembno povezujejo z različnimi vidiki 

samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest)? 

Oblikovala sem tudi tri hipoteze: 

H1: Odnos do hrane se med učenci 4. in 8. razreda pomembno razlikuje. 

H2: Prehranske navade se pri učencih 4. in 8. razreda pomembno razlikujejo. 

H3: Samospoštovanje se med učenci 4. in 8. razreda pomembno razlikuje. 
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3.4 Metode dela 

3.4.1 Vzorec 

V raziskavi je sodelovalo 30 učencev 4. razredov in 30 učencev 8. razredov iz Osnovne 

šole Louisa Adamiča Grosuplje ter 30 učencev 4. razredov in 30 učencev 8. razredov 

Osnovne šole Brinje Grosuplje. 

Učenci so izenačeni po spolu. To sem dosegla tako, da sem namenoma razdelila ankete 

tolikšnemu številu učencem in učenkam, da so bili povsem izenačeni po spolu. Skupno 

število učencev, ki so bili vključeni v raziskavo, je 120. 

Glede na to, da v diplomskem delu obravnavam temo prehranskih navad in odnosa do 

hrane, bom zajeti vzorec učencev 4. in 8. razreda predstavila tudi iz vidika njihovega 

indeksa telesne mase (ITM). 

Preglednica 4: Vrsta telesne teže učencev 4. in 8. razreda glede na njihov ITM 

SPOL RAZRED 

IZRAZITO 

PRENIZKA 

TELESNA 

TEŽA 

PRENIZKA 

TELESNA 

TEŽA 

NORMALNA 

TELESNA 

TEŽA 

PREKOMERNA 

TELESNA TEŽA 
DEBELOST 

M 4. 3 (10 %) 11 (36,7 %) 11 (36,7 %) 4 (13,3 %) 1 (3,3 %) 

M 8. 0 (0 %) 13 (43,3 %) 12 (40 %) 5 (16,7 %) 0 (0 %) 

Ž 4. 3 (10 %) 11 (36,7 %) 14 (46,7 %) 2 (6,7 %) 0 (0 %) 

Ž 8. 2 (6,7 %) 10 (33,3 %) 14 (46,7 %) 2 (6,7 %) 1 (3,3 %) 

Ž 4., 8. 5 (8,3 %) 21 (35 %) 28 (46,7 %) 4 (6,7 %) 1 (1,7 %) 

M 4., 8. 3 (5 %) 24 (40 %) 23 (38,3 %) 9 (15 %) 1 (1,7 %) 

M, Ž 4. 6 (10 %) 22 (36,7 %) 25 (41,7 %) 6 (10 %) 1 (1,7 %) 

M, Ž 8. 2 (3,3 %) 23 (38,3 %) 26 (43,3 %) 7 (11,7 %) 1 (1,7 %) 

 

Iz Preglednice 4 je razvidno, da ima največji delež učencev, vključenih v vzorec, normalno 

ali prenizko telesno težo. Nekoliko manj je tistih s prekomerno telesno težo, najmanj pa je 

tistih z izrazito prenizko telesno težo in debelih.  
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Iz primerjav med učenci je razvidno, da so si deleži učencev 4. in 8. razreda po 

posameznih skupinah po telesni teži (od izrazito prenizke telesne teže do debelosti) precej 

podobni.  

Največji delež deklet (46,7 %) ima »normalno« telesno težo, največ (40 %) fantov ima 

»prenizko« telesno težo, 38,3 % pa jih ima »normalno« telesno težo. 35 % deklet ima 

»prenizko« telesno težo, z »izrazito prenizko« težo in s »prekomerno« telesno težo pa je v 

vsaki skupini po 10 % učencev. 1,7 % deklet pa je »debelih«. Fantov s »prekomerno« 

telesno težo je 15 %, tistih z »izrazito prenizko« telesno težo je 5 %, najmanj pa jih je v 

skupini »debelih« (1,7 %). 

Največ četrtošolcev (41,7 %) in osmošolcev (43,3 %) ima »normalno« telesno težo, 

malenkost manj pa jih je s »prenizko« telesno težo (4. razred = 36,7 %, 8. razred = 38,3 %). 

»Prekomerno težkih« je 10 % četrtošolcev in 11,7 % osmošolcev, četrtošolcev z »izrazito 

prenizko« telesno težo je 10 %, osmošolcev pa le 3,3 %. Najmanj četrtošolcev (1,7 %) in 

prav tako najmanj osmošolcev (1,7 %) je »debelih«. 

 

3.4.2 Pripomočki 

V raziskavi sem uporabila dva vprašalnika: 

(1) Vprašalnik o prehranjevanju in odnosu do hrane pri osnovnošolcih. V začetnem delu so 

udeleženci izpolnili podatke o njihovi starosti, spolu, odnosu do svoje teže in napisali 

hrano, ki jo najpogosteje jedo pri določenih obrokih. V nadaljevanju je vprašalnik 

vključeval 11 trditev Likertovega tipa (5-stopenjska lestvica: od 1 = sploh ne velja zame do 

5 = popolnoma velja zame) o odnosu do hrane, prehranskih navadah in nadzoru telesne 

teže (glej Prilogo 1). 

(2) Prirejen vprašalnik Samospoštovanja (Lamovec, 1994), iz katerega sem uporabila 20 

trditev Likertovega tipa (5-stopenjska lestvica: od 1 = sploh ne velja zame do 5 = 

popolnoma velja zame). Trditve so se nanašale na 4 različne vidike samospoštovanja: 

socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest (glej Prilogo 2). 
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3.4.3 Postopek 

Po pridobljenem soglasju ravnateljic in staršev sem obiskala učence v njihovih razredih. 

Najprej sem jih seznanila z namenom raziskave, v moji prisotnosti pa so izpolnili 

Vprašalnik o prehranjevanju in odnosu do hrane pri osnovnošolcih, nato pa še vprašalnik 

Samospoštovanje. 

 

3.4.4 Obdelava podatkov 

Podatke raziskave sem obdelala s programom SPSS 20. Izračunala sem povprečne 

vrednosti in standardne odklone dobljenih rezultatov. Povezanost med prehranjevanjem in 

odnosom do hrane ter med samospoštovanjem sem ugotavljala s Pearsonovimi 

korelacijskimi koeficienti, razlike med starostnima skupinama pa sem preverjala s t-

preizkusom za neodvisne vzorce. 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate diplomske raziskave bom prikazala znotraj različnih vsebinskih sklopov 

(podnaslovov), znotraj katerih bom odgovarjala na raziskovalna vprašanja in zastavljene 

hipoteze. Podnaslovi bodo: 1) Kakšne obroke uživajo učenci 4. in 8. razreda, 2) Odnos do 

hrane pri učencih 4. in 8. razreda, 3) Prehranjevalne navade pri učencih 4. in 8. razreda 4) 

Samospoštovanje učencev 4. in 8. razreda in 5) Povezanost med prehranjevalnimi 

navadami učencev ter različnimi vidiki samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz 

ter samozavest). Dobljene rezultate bom sproti interpretirala. 

4.1 Uživanje obrokov pri učencih 4. in 8. razreda 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšne obroke hrane uživajo učenci 4. 

in 8. razreda.  

Uživanje obrokov sem raziskovala tako, da so učenci odgovorili, kaj najpogosteje jedo za 

zajtrk, kosilo in večerjo (glej Prilogo 1).  

Dobljene rezultate bom predstavila v Preglednici 5, ki sem jo oblikovala glede na vse 

možne odgovore učencev, posebej za zajtrk, kosilo in večerjo. Če so učenci za posamezen 

obrok napisali samo eno vrsto hrane (npr. le meso), sem odgovor upoštevala kot 

posamičen, če pa so napisali več vrst hrane (npr. juha, meso, krompir), sem v odgovoru 

upoštevala kombinacijo različnih vrst hrane. Odgovor posameznega učenca sem upoštevala 

samo enkrat.  

Odgovore, ki se nanašajo na zajtrk, sem združila v naslednje skupine (vrste hrane): 

»kosmiči« (corn flakes, musliji), »kruh z namazi« (vrste namazov: pašteta, čokoladni 

namaz, maslo, marmelada), »mleko in mlečni izdelki« (vrste mlečnih izdelkov: gres, 

mlečni riž, mleko in čokoladne kroglice), »meso in mesnine« (vrste mesnin: hrenovke), 

»rogljič«, »sendvič«, »piškoti« in »razno«. Kot posebni skupini sem oblikovala odgovore 

učencev, ki »ne zajtrkujejo« in »brez odgovorov«. 

Odgovore, ki se nanašajo na kosilo, sem združila v naslednje skupine (vrste hrane): »meso 

in mesnine« (vrsta mesa in mesnin: hrenovke, čevapčiči, puranji zrezki, piščanec), »meso 

in krompir«, »juha meso in krompir«, »meso, krompir in solata«, »testenine« (vrste 

testenin: špageti, makaroni, ravioli, tortelini, njoki, lazanja), »juhe«, »ribe«, »krompir«, 

»kruhovi cmoki«, »zelenjava«, »pica«, »hitra hrana« (iz restavracije s hitro hrano, npr. 
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McDonald'sa), »cvrtje« (dunajski zrezek, ocvrt krompirček, ocvrti kalamari, ocvrt sir) in 

»razno«. Kot posebni skupini sem oblikovala odgovore učencev, ki »ne kosijo« in »brez 

odgovorov«. 

Odgovore, ki se nanašajo na večerjo, sem združila v naslednje skupine (vrste hrane): 

»mleko in mlečni izdelki« (vrste mlečnih izdelkov: gres, mlečni riž, mleko in čokoladne 

kroglice), »kosmiči« (corn flakes, musliji), »kruh z namazi« (vrste namazov: pašteta, 

čokoladni namaz, maslo, marmelada), »palačinke«, »sendvič«, »sadje«, »meso in 

mesnine« (vrste mesa in mesnin: puranji zrezek, piščanec, hrenovke), »zelenjava«, 

»testenine« (vrste testenin: špageti, makaroni, ravioli, tortelini, njoki, lazanja), »jajca«, 

»pica«, »razno«. Kot posebni skupini sem oblikovala odgovore učencev, ki »ne večerjajo« 

in »brez odgovorov«. 
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Preglednica 5: Katere vrste hrane učenci 4. in 8. razreda najpogosteje uživajo za zajtrk, 

kosilo in večerjo 

 
ZAJTRK 

 
vrsta hrane pogostost uživanja 4. r. pogostost uživanja 8. r. 

kosmiči 35 (58,3 %) 27 (45 %) 

kruh z namazi 11 (18,3 %) 8 (13,3 %) 

mleko in mlečni izdelki 9 (15 %) 6 (10 %) 

rogljič 1 (1,7 %) 2 (3,3 %) 

sendvič 1 (1,7 %) 2 (3,3 %) 

meso in mesnine 1 (1,7 %) 1 (1,6 %) 

piškoti 1 (1,7 %) 0 (0 %) 

razno 0 (0 %) 2 (3,3 %) 

ne zajtrkujejo 0 (0 %) 11 (18,3 %) 

 
KOSILO 

 vrsta hrane pogostost uživanja 4. r. pogostost uživanja 8. r. 

meso in krompir 13 (21,7 %) 8 (13,3 %) 

testenine 8 (13,3 %) 13 (21,7 %) 

cvrtje 9 (15 %) 6 (10 %) 

meso in mesnine 4 (6,7 %) 6 (10 %) 

meso, krompir in solata 4 (6,7 %) 4 (6,7 %) 

pica 1 (1,7 %) 7 (11,7 %) 

ribe 4 (6,7 %) 3 (5 %) 

juhe 5 (8,3 %) 1 (1,7 %) 

krompir 3 (5 %) 2 (3,3 %) 

kruhovi cmoki 3 (5 %) 2 (3,3 %) 

juha, meso in krompir 1 (1,7 %) 2(3,3 %) 

zelenjava 1 (1,7 %) 1 (1,7 %) 

hitra hrana 1 (1,7 %) 1 (1,7 %) 

razno 3 (5 %) 2 (3,3 %) 

ne kosijo 0 (0 %) 0 (0 %) 

ni odgovora 0 (0 %) 2 (3,3 %) 

VEČERJA 

vrsta hrane pogostost uživanja 4. r. pogostost uživanja 8. r. 

mleko in mlečni izdelki 13 (21,7 %) 4 (6,7 %) 

kosmiči 8 (13,3 %) 8 (13,3 %) 

kruh z namazi 8 (13,3 %) 6 (10 %) 

palačinke 5 (8,3 %) 2 (3,3 %) 

sendvič 5 (8,3 %) 5 (8,3 %) 

sadje 4 (6,7 %) 6 (10 %) 

meso in mesnine 4 (6,7 %) 3 (5 %) 

zelenjava 3 (5 %) 2 (3,3 %) 

testenine 1 (1,6 %) 3 (5 %) 

jajca 3 (5 %) 1 (1,6 %) 

razno 0 (0 %) 1 (1,6 %) 

pica 0 (0 %) 4 (6,7 %) 

ne večerjajo 6 (10 %) 13 (21,7 %) 

ni odgovora 0 (0 %) 2 (3,3 %) 
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Iz rezultatov Preglednice 5 je razvidno, da učenci 4. in 8. razreda za zajtrk najpogosteje 

jedo kosmiče (N4.razred = 35, N8.razred = 27), kot drugo najpogostejšo vrsto zajtrka pa so tako 

eni kot drugi navedli kruh z namazi (N4.razred = 11, N8.razred = 8). Kot pogost zajtrk so navedli 

tudi mleko in mlečne izdelke (N4.razred = 9, N8.razred = 6). Redkeje so učenci navedli, da za 

zajtrk jedo rogljič (N4.razred = 1, N8.razred = 2), sendvič (N4.razred = 1, N8.razred = 2), meso in 

mesnine (N4.razred = 1, N8.razred = 1) in piškote (N4.razred = 1, N8.razred = 0). Vsi anketirani 

četrtošolci so odgovorili, da zajtrkujejo, med osmošolci pa jih je 11 (18 %) odgovorilo, da 

ne zajtrkujejo. Trije osmošolci (5 %) niso odgovorili na vprašanje o tem, katero vrsto hrane 

najpogosteje jedo za zajtrk. 

Kaj nam lahko povedo dobljeni odgovori učencev 4. in 8. razreda o njihovih prehranskih 

navadah pri zajtrku?  

Očitno je, da tako učenci 4. kot učenci 8. razreda najpogosteje zajtrkujejo kosmiče, kruh z 

namazi in mlečne izdelke, redkeje pa uživajo druge vrste hrane. V prehranski piramidi 

(ZZZS, 2009) ni posebej določeno, da mora zajtrk vsebovati točno določeno vrsto hrane, je 

pa priporočeno (tako kot tudi za druge obroke), da je vsebina zajtrka raznolika. Nekateri 

avtorji (Bručan in Zver, 2005) pa navajajo, da so za zajtrk primerna predvsem živila iz 

ogljikovih hidratov, saj primerno dvigujejo raven glukoze v krvi, ob tem pa se izboljšajo 

spominske zmožnosti, reakcijski čas, pozornost in aritmetične zmožnosti. Iz dobljenih 

rezultatov diplomske raziskave je razvidno, da se več kot polovica četrtošolcev in 

osmošolcev za zajtrk prehranjuje z živili, ki vključujejo ogljikove hidrate, kar glede na 

predhodno omenjena priporočila lahko pomeni, da primerno zajtrkujejo. Sprašujem pa se, 

ali določena živila, kot so rogljič, piškoti, sendvič, ki so sicer večinoma sestavljena iz 

ogljikovih hidratov in jih učenci omenjajo kot pogost zajtrk, dejansko predstavljajo 

»zdrav« zajtrk, saj poleg omenjenega vsebujejo tudi veliko sladkorja in maščob, ki pa so v 

prehranski piramidi (ZZZS, 2009) odsvetovani pri uživanju.  

Zajtrk naj bi bil pomemben obrok dneva, saj naj bi si z njim zagotovili petino do četrtino 

potrebne dnevne energije za delovno storilnost ter telesne in duševne zmožnosti (Bručan in 

Zver, 2005). Rezultati diplomske raziskave so pokazali, da kar 18,3 % osmošolcev ne 

zajtrkuje, kar lahko vpliva na njihovo fizično in psihično počutje ob začetku dneva. 

Vzpodbuden pa je podatek, da zajtrkujejo vsi v vzorec zajeti četrtošolci. 

Za kosilo učenci 4. razreda najpogosteje jedo meso in krompir (N4.razred = 13), učenci 8. 

razreda pa testenine (N8.razred = 13). Na drugem mestu najpogostejših jedi je za 8. razred 
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meso in krompir (8 odgovorov), za učence 4. razreda pa testenine (8 odgovorov). Tako 

učenci 4., kot učenci 8. razreda za kosilo pogosto jedo ocvrto hrano (N4.razred = 9, N8.razred = 

6), pa tudi meso in mesnine (N4.razred = 4, N8.razred = 6), meso, krompir in solato (N4.razred = 4, 

N8.razred = 4), pico (predvsem 8. razred) (N4.razred = 1, N8.razred = 7), ribe (N4.razred = 4, N8.razred = 

3), juhe (predvsem 4. razred) (N4.razred = 5, N8.razred = 1), krompir (N4.razred = 3, N8.razred = 2) in 

kruhove cmoke (N4.razred = 3, N8.razred = 2). Redkejši odgovori so bili juha, meso in krompir 

(N4.razred = 1, N8.razred = 2), zelenjava (N4.razred = 1, N8.razred = 1), hitra hrana (N4.razred = 1, 

N8.razred = 1) in razno (N4.razred = 3, N8.razred = 2). Vsi učenci 4. in 8. razreda, ki so odgovorili 

na vprašanje, so napisali, da jedo kosilo, odgovora o tem, kakšno hrano najpogosteje 

uživajo za kosilo, pa nista podala 2 učenca iz 8. razreda. 

Kaj lahko na osnovi omenjenih podatkov predpostavimo o kakovosti uživanja kosila pri 

učencih 4. in 8. razreda?  

Iz Preglednice 5 je razvidno, da učenci 4. in 8. razreda za kosilo najpogosteje jedo meso in 

krompir ali testenine. Njihovo kosilo pogosto vključuje tudi pico, nekoliko manj pogosto 

pa meso in mesnine ter meso, krompir in solato. Ostale jedi redkeje uživajo za kosilo. 

Predvsem učenci 8. razreda precej pogosto za kosilo jedo pico, medtem ko učenci 4. 

razreda pice skoraj ne jedo za kosilo. Vsi anketirani učenci (z izjemo dveh osmošolcev, ki 

nista odgovorila na vprašanje) zaužijejo določeno vrsto hrane v času kosila. Bručan in Zver 

(2005) poudarjata, da naj bi bilo kosilo sestavljeno iz raznolike skupine živil, kar glede na 

rezultate diplomske raziskave pomeni, da se učenci 4. in 8. razreda ne prehranjujejo dovolj 

raznoliko. Predvsem je iz rezultatov razbrati, da h kosilu redko vključujejo sadje in 

zelenjavo. Učenci pri obrokih večinoma niso navedli zelo različnih vrst hrane, ampak so se 

pri opisu usmerili predvsem na izbrano vrsto hrane. Razlog za dobljene rezultate je lahko v 

tem, da učenci pri posameznih obrokih dejansko ne uživajo raznolike hrane, možno pa je 

tudi, da so učenci navedli le prevladujočo vrsto hrane, ki jo uživajo pri posameznem 

obroku (npr. pri kosilu meso in krompir), niso pa dodali juhe, zelenjave ali solate, ki so bile 

prav tako sestavni del obroka. 

Najpogostejša večerja so za učence 4. razreda mleko in mlečni izdelki (13 odgovorov), za 

učence 8. razreda pa kosmiči (8 odgovorov). Za 4. razred sta na drugem mestu 

najpogostejši večerji kosmiči in kruh z namazi (v obeh primerih 8 odgovorov), za 8. razred 

pa kruh z namazi (6 odgovorov) in sadje (6 odgovorov). Učenci 4. razreda so navedli, da 

za večerjo pogosto uživajo tudi sendvič (5 odgovorov), palačinke (5 odgovorov), sadje (4 
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odgovori), meso ali druge mesne izdelke (4 odgovori), jajca (3 odgovori) in zelenjavo (3 

odgovori), učenci 8. razreda pa sendvič (5 odgovorov), pico (4 odgovori), meso ali druge 

mesne izdelke (3 odgovori) in testenine (3 odgovori). Učenci 4. razreda so odgovorili, da 

za večerjo redko jedo testenine (1 odgovor), nikoli pa ne jedo pice. Učenci 8. razreda za 

večerjo redko jedo palačinke, zelenjavo, jajca ali razno (za vsako jed po en ali dva 

odgovora). 6 učencev 4. razreda in 13 učencev 8. razreda je napisalo, da ne večerjajo. Dva 

učenca 8. razreda nista podala odgovora o tem, ali večerjata oz. kaj takrat jesta.  

Iz celotnih rezultatov, ki opisujejo, kaj učenci 4. in 8. razreda najpogosteje jedo za večerjo, 

je razvidno, da so to mleko in mlečni izdelki, pogosto pa tudi kosmiči in kruh z namazi. 

Druge jedi so redkeje navajali kot sestavni del večerje. Večerja naj bi bila po priporočilih 

strokovnjakov za hrano (npr. Bručan in Zver, 2005) lahko prebavljiva in skromna, vendar 

pestra. Glede na dobljene rezultate težko presodim, če učenci zdravo večerjajo (podobno 

velja tudi za druge obroke), saj ne vem, kolikšno količino hrane zaužijejo in kako je ta 

hrana pripravljena (sestavljena). Vprašanje je namreč, kakšne vrste kosmičev uživajo 

učenci, ali je mlečni riž sladkan, kakšne vrste kruha in namazov učenci jedo idr. Kljub 

navedenemu pa je iz odgovorov očitno, da učenci pojedo premalo sadja in zelenjave, kar 

po priporočilih zdravega prehranjevanja ni najbolje.  

Kar 10 % četrtošolcev in 21,7 % osmošolcev ne večerja. Ta podatek se mi zdi zelo 

zaskrbljujoč, a ga lahko razložim tudi drugače. Nekateri učenci, ki so odgovorili, da ne 

večerjajo, so mi v neposrednem pogovoru po izpolnjevanju anket povedali, da sicer jedo 

pozno popoldanski obrok skupaj s starši, v šoli pa so okoli 13. ure že pojedli kosilo. Ker ta 

skupni obrok za njihove starše pomeni »kosilo«, učenci tega obroka niso »šteli« za njihovo 

večerjo. 

Iz pregleda celotnih rezultatov, ki vključujejo vsebino dnevnih obrokov pri četrtošolcih in 

osmošolcih, je razvidno, da so v vseh treh obrokih najpogostejša živila, ki vsebujejo 

ogljikove hidrate. Glede na prehransko piramido (ZZZS, 2009) naj živila z ogljikovimi 

hidrati ne bi bila večinsko zastopana v prehrani posameznika. Priporočljivo je, da so obroki 

sestavljeni pestro in vključujejo živila, ki so sestavljena iz beljakovin, vsebujejo pa naj tudi 

sadje in zelenjavo, oreščke in suho sadje. Ne glede na omenjeno pa je za zdrav obrok 

pomembno predvsem, iz katerih sestavin in na kakšen način je pripravljen (npr. koliko 

maščob vključuje hrana, katere so te maščobe, ali je jed ocvrta ali skuhana, ali so jedi 
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pripravljene iz živil, ki (ni)so kemično obdelana). Zato bi bilo pomembno preveriti tudi, 

kako so bili obroki, ki so jih opisovali učenci v raziskavi, pripravljeni. 

4.2 Odnos do hrane učencev 4. in 8. razreda 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšen odnos do hrane imajo učenci 

4. in 8. razreda. V nadaljevanju bom prikazala rezultate raziskave, ki omogočajo odgovor 

na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

 

Značilnosti odnosa do hrane pri učencih 4. in 8. razreda 

Odnos do hrane sem raziskovala tako, da so učenci odgovarjali na tri trditve: »hrana mi 

veliko pomeni«, »v hrani uživam« in »večinoma se zdravo prehranjujem«. Na vsako od 

trditev so učenci odgovarjali na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega 

tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame) (glej vprašalnik v Prilogi 1). 

Rezultati so predstavljeni v Preglednici 6.  

Preglednica 6: Odnos do hrane pri učencih 4. in 8. razreda 

PODROČJA POSTAVKE RAZRED N MIN MAX M SD 

Pomen hrane Hrana mi veliko 4. razred 60 2 5 4,12 1,03 

 
pomeni. 8. razred 60 1 5 3,37 1,28 

Uživanje v 

hrani 
V hrani uživam. 4. razred 60 1 5 3,50 1,17 

  
8. razred 60 1 5 3,38 1,17 

Zdravo Večinoma se zdravo 4. razred 60 3 5 4,07 0,82 

prehranjevanje prehranjujem. 8. razred 60 1 5 3,15 0,92 

Opombe: N – število učencev, MIN – najnižja uporabljena ocena odgovora, MAX – najvišja uporabljena 

ocena odgovora, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja 

zame), SD – standardni odklon. 

Učenci 4. razreda so ocenili, da jim hrana precej pomeni (M = 4,12), da v hrani večinoma 

»zmerno« uživajo (M = 3,50) in da se pogosto zdravo prehranjujejo (M = 4,07). Učenci 8. 

razreda so ocenili, da jim hrana »zmerno« pomeni (M = 3,37), da v hrani »zmerno uživajo« 

(M = 3,38) in da se včasih zdravo prehranjujejo (M = 3,15). 
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Iz rezultatov je torej razvidno, da predvsem četrtošolci hrani pripisujejo precejšnjo 

pomembnost. Sprašujem se, kaj je razlog za to. Morda starši četrtošolcem pogosto 

sporočajo, da je hrana pomembna za njihovo rast in razvoj in da poskušajo vplivati na 

njihovo izbiro hrane, kar lahko vpliva tudi na mladostnikov odnos do hrane (hrano tudi 

sami ocenjujejo kot pomembno). Starši osmošolcem morda že nekoliko v večji meri kot 

četrtošolcem prepuščajo izbiro hrane, saj ocenjujejo, da že razumejo, zakaj je hrana 

pomembna in kako naj jo izbirajo, kar je lahko vplivalo na nekoliko nižje ocene 

pomembnosti hrane pri osmošolcih. 

Prav tako je iz odgovorov obeh starostnih skupin razbrati, da v hrani »srednje« uživajo, kar 

nakazuje, da jim hrana ne predstavlja izrazitega užitka, po drugi strani pa s 

prehranjevanjem verjetno nimajo izrazitih »težav«.  

Učenci 4. razreda so ocenili, da se pogosto prehranjujejo zdravo, učenci 8. razreda pa, da 

se včasih zdravo prehranjujejo. Omenjeni rezultati se nanašajo na subjektivno oceno o tem, 

kako učenci zaznavajo kakovost svojega prehranjevanja, zato so lahko posledica napačnih 

predstav o tem, kaj pomeni zdravo prehranjevanje. Skladno z omenjenim so tudi rezultati 

raziskave o tem, kako slovenski mladostniki razumejo zdravo prehrano (Kostanjevec, 

1998), pokazali, da večina mladostnikov ni dovolj seznanjena o zdravem prehranjevanju in 

da živil ne znajo ločiti na zdrava in nezdrava. Tudi na osnovi predhodno že opisanih 

rezultatov, ki kažejo, da tako četrtošolci kot osmošolci v dnevne obroke vključujejo 

premalo sadja in zelenjave, lahko predpostavim, da so ocene zdravega prehranjevanja pri 

učencih 4. razreda morda previsoke.  

 

Razlike v odnosu do hrane med učenci 4. in 8. razreda 

V prvi hipotezi (H1) sem predvidevala, da se odnos do hrane med učenci 4. in 8. razreda 

pomembno razlikuje. Hipotezo bom skušala sprejeti ali zavrniti na osnovi rezultatov t-

preizkusa za neodvisne vzorce, s katerim bom na vsakem od vključenih treh trditev, ki se 

nanašajo na odnos do hrane (»hrana mi veliko pomeni«, »v hrani uživam«, »večinoma se 

zdravo prehranjujem«), ugotavljala morebitne razlike med učenci 4. in 8. razreda. Kot sem 

že predhodno omenila, so na vsako trditev odgovarjali na podlagi petstopenjske 

ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame) 

(glej vprašalnik v Prilogi 1).  
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Rezultate t-preizkusa prikazujem v Preglednici 7, dodajam pa tudi povprečne vrednosti 

(M), na osnovi katerih bom zaključevala rezultate o dobljenih razlikah med obema 

skupinama učencev in standardne odklone od povprečnih vrednosti (SD). 

Preglednica 7: Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med učenci 

4. in 8. razreda glede odnosa do hrane (rezultati t-preizkusa) 

PODROČJA POSTAVKE RAZRED N M SD T p 

Pomen hrane 
Hrana mi 

veliko 

4. 

razred 
60 4,12 1,03 3,55 0,01 

 
pomeni. 

8. 

razred 
60 3,37 1,28 

  

Uživanje v hrani 
V hrani 

uživam. 

4. 

razred 
60 3,50 1,17 0,55 0,59 

  

8. 

razred 
60 3,38 1,17 

  

Zdravo 
Večinoma se 

zdravo 

4. 

razred 
60 4,07 0,82 5,77 0,01 

prehranjevanje prehranjujem. 
8. 

razred 
60 3,15 0,92 

  

Opombe: N – število učencev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 

= vedno velja zame), SD – standardni odklon, T – vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce, p – stopnja 

tveganja za napako. Pomembna razlika med skupinama je v tabeli poudarjena.  

Rezultati t-preizkusa so pokazali statistično pomembne razlike med učenci 4. in 8. razreda 

glede ocene pomena zdrave hrane (t = 3,55, p = 0,01) in ocene zdravega prehranjevanja (t 

= 5,77, p = 0,01). Statistično pomembne razlike pa se med učenci 4. in 8. razreda niso 

pokazale na področju »uživanja v hrani«. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko prvo hipotezo (H1), v kateri sem predvidevala, da se 

odnos do hrane med učenci 4. in 8. razreda pomembno razlikuje, sprejmem za področje 

»pomena hrane« in »zdravega prehranjevanja«, ne pa za področje »uživanja v hrani«.  

Iz dobljenih povprečnih vrednosti rezultatov, prikazanih v Preglednici 7, in rezultatov t-

preizkusa lahko zaključim, da so učenci 4. razreda pomembno višje ocenili, da jim je hrana 

pomembna (M4.razred = 4,12, M8.razred = 3,37) in da se zdravo prehranjujejo (M4.razred = 4,07, 

M8.razred = 3,15). 
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Sprašujem pa se, zakaj so osmošolci ocenili pomen hrane nekoliko nižje kot četrtošolci, saj 

je na prehodu iz otroštva v mladostništvo za telesno rast in razvoj potrebno količinsko 

manj hrane kot kasneje. Kot sem pri analizi dobljenih rezultatov na ravni povprečnih 

vrednosti že predpostavila, so se pomembne razlike med starostnima skupinama morda 

pokazale zato, ker tudi starši namenjajo veliko več pozornosti prehranjevanju četrtošolcev 

kot osmošolcev. Pri osmošolcih pa je možno tudi, da hrani pripisujejo nekoliko manjši 

pomen, saj v njihovem življenju postanejo pomembnejše druge stvari, ki jim namenjajo 

več časa in pozornosti (npr. druženje s prijatelji, športne aktivnosti).  

Razlog, da so četrtošolci pomembno višje kot osmošolci ocenili, da se prehranjujejo 

zdravo, pa lahko razložimo s tem, da imajo mlajši učenci verjetno bolj urejeno prehrano 

glede na starejše, saj mlajšim pogosteje obroke pripravljajo starši in pogosteje jedo v šoli, 

medtem ko si starejši hrano lahko že pripravljajo sami in se pogosto prehranjujejo tudi 

izven doma. Možno pa je tudi, da imajo četrtošolci manj izoblikovane predstave o zdravi 

prehrani kot osmošolci, kar je lahko razlog za razlike v rezultatih.  

 

4.3 Prehranske navade učencev 4. in 8. razreda 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšne prehranske navade imajo 

učenci 4. in 8. razreda. V nadaljevanju prikazujem trditve, na osnovi katerih sem 

odgovarjala na raziskovalno vprašanje, in dobljene rezultate. 

 

Značilnosti prehranskih navad učencev 4. in 8. razreda 

Prehranske navade učencev 4. in 8. razreda sem raziskovala tako, da so učenci odgovarjali 

na naslednje trditve: »se redno prehranjujem (zajtrkujem, kosim, večerjam)«, »rad/rada 

pojem kakšno sadje«, »rad/rada pojem kakšno zelenjavo«, pojem preveč sladkarij«, 

»pogosto grizljam nezdravo hrano (npr. čips, palčke ...)«, »ne obremenjujem se s tem, 

koliko in kaj pojem«, »pogosto se tehtam« in »da se ne bi zredil/zredila, telovadim ali se 

kako drugače rekreiram«. Na vsako od trditev so učenci odgovarjali na podlagi 

petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = 

vedno velja zame) (glej vprašalnik v Prilogi 1). 
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Rezultati so predstavljeni v Preglednici 8. 

Preglednica 8: Prehranske navade učencev 4. in 8. razreda 

PODROČJA POSTAVKE RAZRED N MIN MAX M SD 

Redno 

prehranjevanje 
Se redno prehranjujem. 4. 60 1 5 4,25 1,13 

    8. 60 1 5 3,63 1,33 

Uživanje sadja Rad/a pojem kakšno sadje. 4. 60 2 5 4,32 1,00 

    8. 60 1 5 3,70 1,43 

Uživanje 

zelenjave 

Rad/a pojem kakšno 

zelenjavo. 
4. 60 1 5 3,90 1,35 

    8. 60 1 5 3,25 1,40 

Uživanje 

sladkarij 
Pojem preveč sladkarij. 4. 60 1 5 2,48 1,14 

    8. 60 1 5 2,95 1,16 

Grizljanje 

prigrizkov 

Pogosto grizljam nezdravo 

hrano. 
4. 60 1 5 2,48 0,98 

    8. 60 1 5 3,00 1,07 

Obremenjevanje 

s hrano 

Ne obremenjujem se s tem, 

koliko in kaj pojem. 
4. 60 1 5 2,90 1,42 

    8. 60 1 5 3,13 1,17 

Kontrola teže Pogosto se tehtam. 4. 60 1 5 3,07 1,18 

    8. 60 1 5 2,32 1,27 

Uravnavanje 

teže 

Da se ne bi zredil/a, 

telovadim ali se kako drugače 

rekreiram. 

4. 60 1 5 3,98 1,13 

    8. 60 1 5 3,05 1,35 

Opombe: N – število učencev, MIN – najnižja uporabljena ocena odgovora, MAX – najvišja uporabljena 

ocena odgovora, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja 

zame), SD – standardni odklon. 

Učenci 4. razreda so ocenili, da se večinoma redno prehranjujejo (M = 4,25), medtem ko so 

učenci osmega razreda večinoma odgovorili, da se pogosto redno prehranjujejo (M = 3,63). 

Kaj je lahko razlog za dobljene rezultate? Verjetno se četrtošolci redno prehranjujejo zato, 
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ker jim starši omogočajo več obrokov v šoli in tudi doma starši poskrbijo za obroke, 

medtem ko si osmošolci nekatere obroke morda pripravijo sami, nekatere pa izpustijo. 

Učenci 4. razreda so večinoma ocenili, da radi pojedo kakšno sadje (M = 4,32), osmošolci 

pa to naredijo v nekoliko manjši meri (M = 3,70). V primerjavi z uživanjem sadja so 

četrtošolci in osmošolci navedli, da manj pogosto jedo kakšno zelenjavo, podobno kot pri 

sadju pa so četrtošolci odgovorili, da pogosteje in raje uživajo zelenjavo (M = 3,90) kot 

osmošolci (M = 3,25). Razlogi za dobljene rezultate so lahko podobni tistim, ki sem jih pri 

primerjavi obeh skupin že navedla, ko sem opisovala razloge in razlike med starostnima 

skupinama glede pomena hrane in zdravega prehranjevanja. Verjetno je razlog, da mlajši 

učenci užijejo več sadja in zelenjave, v tem, da dobijo hrano že pripravljeno (starši, šola), 

medtem ko si starejši morda pogosteje sami pripravljajo hrano ali pa pogosteje uživajo 

obroke hrane izven doma in šole.  

Učenci 4. razreda ocenjujejo, da ne pojedo preveč sladkarij (M = 2,48), učenci 8. razreda 

pa to trditev ocenjujejo nekoliko višje (M = 2,95). Zelo podobne ocene so tudi pri trditvi o 

grizljanju nezdravih prigrizkov. Četrtošolci menijo, da ne grizljajo pogosto nezdrave hrane 

(M = 2,48), osmošolci pa spet navajajo, da to pogosteje počno kot četrtošolci (M = 3,00). 

Razlog za pogostejše uživanje sladkarij in prigrizkov pri osmošolcih morda lahko 

pripišemo temu, da si starejši morda že sami kupujejo omenjeno hrano, mlajši pa v manjši 

meri, kar lahko vodi v nekoliko pogostejše uživanje te vrste hrane pri starejših učencih. 

Možno pa je tudi, da učenci z odraščanjem (od 4. do 8. razreda) oblikujejo manj zdrave 

prehranjevalne navade in del sadja in zelenjave »zamenjajo« z nezdravo prehrano. 

Omenjene predpostavke v diplomskem delu ni možno preveriti, saj sem prečno primerjala 

dve različni starostni skupini, nisem pa vzdolžno spremljala razvoja odnosa do hrane pri 

eni skupini (npr. iste skupine učencev od 4. do 8. razreda). Omenjeno predpostavko bi bilo 

v prihodnje zanimivo raziskovalno preveriti. 

Tako četrtošolci (M = 2,90) kot osmošolci (M = 3,13) so ocenili, da se pretirano ne 

obremenjujejo s tem, kaj in koliko pojejo. Te ocene si razlagam tako, da včasih pomislijo 

na to, da določena hrana ni zdrava ali je morda preveč redilna, uravnavajo količino hrane, 

ko mislijo, da so se zredili, čeprav se s hrano večinoma ne obremenjujejo v tolikšni meri, 

da bi to bistveno vplivalo na njihovo vsakodnevno prehranjevanje.  

Učenci 4. razreda so odgovorili, da se pogosto tehtajo (M = 3,07), medtem ko je bilo 

tovrstnih odgovorov pri učencih 8. razreda nekoliko manj (M = 2,32). Zanimivo je tudi, da 
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so učenci 4. razreda pogosto odgovorili, da telovadijo ali se kako drugače rekreirajo, da se 

ne bi zredili (M = 3,98), učenci 8. razreda pa so to navedli v nekoliko manjšem številu (M 

= 3,05). Glede na dobljene rezultate lahko predpostavim, da so učenci 4. razreda 

razmeroma obremenjeni s tem, koliko tehtajo in da želijo s telesno aktivnostjo vplivati na 

svojo telesno težo, učenci 8. razreda pa se redkeje tehtajo in telesne teže ne uravnavajo z 

gibanjem. Morda so učenci 4. razreda nekoliko bolj obremenjeni s telesnim videzom (in s 

tem z nadzorom nad telesno težo) zato, ker se ravno v tem starostnem obdobju začne 

njihovo telo spreminjati (pubertetne spremembe): nagla telesna rast, krepitev mišic, pri 

dečkih ramena postanejo širša, noge daljše, pri dekletih postave postanejo bolj zaobljene 

(Papalia idr., 2003), kar je razlog, da so na svoje telo in telesno težo bolj pozorni. 

 

Razlike v prehranskih navadah učencev 4. in 8. razreda 

V drugi hipotezi (H2) sem predvidevala, da se prehranske navade učencev 4. in 8. razreda 

pomembno razlikujejo. Hipotezo bom skušala sprejeti ali zavrniti na osnovi rezultatov t-

preizkusa za neodvisne vzorce, s katerim bom na vsakem od osmih trditev, ki se nanašajo 

na prehranske navade (»se redno prehranjujem (zajtrkujem, kosim, večerjam)«, »rad/rada 

pojem kakšno sadje«, rad/rada pojem kakšno zelenjavo«, »pojem preveč sladkarij«, 

»pogosto grizljam nezdravo hrano (npr. čips, palčke ...)«, »ne obremenjujem se s tem, 

koliko in kaj pojem«, »pogosto se tehtam« in »da se ne bi zredil/zredila, telovadim ali se 

kako drugače rekreiram«), ugotavljala morebitne razlike med učenci 4. in 8. razreda. Na 

vsako od trditev so učenci odgovarjali na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice 

Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja zame) (glej vprašalnik v 

Prilogi 1). 

Rezultate t-preizkusa prikazujem v Preglednici 9, dodajam pa tudi povprečne vrednosti 

(M), na osnovi katerih bom zaključevala rezultate o dobljenih razlikah med obema 

skupinama učencev in standardne odklone (SD) od povprečnih vrednosti. 
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Preglednica 9: Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med učenci 

4. in 8. razreda glede prehranskih navad (rezultati t-preizkusa) 

PODROČJA POSTAVKE RAZRED N M SD T p 

Redno 

prehranjevanj

e 

Se redno 

prehranjujem. 
4. 60 4,25 1,13 2,74 0,01 

    8. 60 3,63 1,33     

Uživanje sadja 
Rad/a pojem kakšno 

sadje. 
4. 60 4,32 1,00 2,74 0,01 

    8. 60 3,7 1,43     

Uživanje 

zelenjave 

Rad/a pojem kakšno 

zelenjavo. 
4. 60 3,90 1,35 2,59 0,01 

    8. 60 3,25 1,40     

Uživanje 

sladkarij 

Pojem preveč 

sladkarij. 
4. 60 2,48 1,14 -2,22 0,03 

    8. 60 2,95 1,16     

Grizljanje 

prigrizkov 

Pogosto grizljam 

nezdravo hrano. 
4. 60 2,48 0,98 -2,75 0,01 

    8. 60 3,00 1,07     

Obremenjevan

je s hrano 

Ne obremenjujem se 

s tem, koliko in kaj 

pojem. 

4. 60 2,90 1,42 -0,98 0,33 

    8. 60 3,13 1,17     

Kontrola teže Pogosto se tehtam. 4. 60 3,07 1,18 3,36 0 

    8. 60 2,32 1,27     

Uravnavanje 

teže 

Da se ne bi zredil/a, 

telovadim ali se kako 

drugače rekreiram. 

4. 60 3,98 1,13 4,12 0 

    8. 60 3,05 1,35     

Opombe: N – število učencev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 

= vedno velja zame), SD – standardni odklon, T – vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce, p – stopnja 

tveganja za napako. Pomembna razlika med skupinama je v tabeli poudarjena.  
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Rezultati preizkusa so pokazali statistično pomembne razlike med učenci 4. in 8. razreda 

glede ocene rednega prehranjevanja (t = 2,74, p = 0,01), uživanja sadja (t = 2,74, p = 0,01) 

in zelenjave (t = 2,59, p = 0,01), prekomernega uživanja sladkarij (t = -2,22, p = 0,03), 

grizljanja prigrizkov (t = -2,75, p = 0,01), kontrole (t = 3,36, p = 0) in uravnavanja teže (t = 

4,12, p = 0), niso pa pokazali statistično pomembnih razlik na področju obremenjevanja s 

hrano (t = -0,98, p = 0,33). 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko drugo hipotezo (H2), v kateri sem predvidela, da se 

prehranske navade med učenci 4. in 8. razreda pomembno razlikujejo, sprejmem za 

naslednja področja: »redno prehranjevanje«, »uživanje sadja«, »uživanje zelenjave«, 

»uživanje sladkarij«, »grizljanje prigrizkov«, »kontrola teže« in »uravnavanje teže,« ne pa 

za področje »obremenjevanje s hrano«.  

Iz dobljenih povprečnih vrednosti rezultatov, prikazanih v Preglednici 9, in rezultatov t-

preizkusa lahko zaključim, da so učenci 4. razreda pomembno višje ocenili, da se redno 

prehranjujejo (M4.razred = 4,25, M8.razred = 3,63), da uživajo sadje (M4.razred = 4,32, M8.razred = 

3,70) in zelenjavo (M4.razred = 3,90, M8.razred = 3,25), da se pogosto tehtajo (M4.razred = 3,07, 

M8.razred = 2,32) in da telovadijo ali se rekreirajo, da se ne bi zredili (M4.razred = 3,98, M8.razred 

= 3,05). Učenci 8. razreda pa so pomembno višje ocenili, da pojedo preveč sladkarij 

(M4.razred = 2,48, M8.razred = 2,95) in da pogosto grizljajo nezdravo hrano (M4.razred = 2,48, 

M8.razred = 3,00).  

Dobljeni rezultati nakazujejo, da so učenci četrtega razreda ocenili, da se za razliko od 

osmošolcev bolj redno prehranjujejo (njihovi obroki vključujejo tudi več sadja in 

zelenjave) in da osmošolci, za razliko od četrtošolcev, pogosteje jedo sladkarije in 

nezdravo hrano. Po drugi strani pa so četrtošolci bolj kot osmošolci obremenjeni s 

pogostim tehtanjem in telesno aktivnostjo, z namenom, da se ne bi zredili. Glede na 

odgovore učencev lahko predpostavim, da se četrtošolci nekoliko bolj zdravo prehranjujejo 

od osmošolcev (bolj redno, več sadja in zelenjave, manj sladkarij), po drugi strani pa so 

tudi bolj obremenjeni s telesno težo (tehtanje, telesna aktivnost za vzdrževanje telesne 

teže). 

Razloge za omenjene rezultate lahko pripišemo že predhodno omenjeni večji skrbi staršev 

za pripravo obrokov hrane pri mlajših učencih, prav tako temu, da starejši lažje posegajo 

po nezdravih obrokih, ker si jih lahko že sami kupijo (npr. z žepnino), vprašanje pa je, 
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zakaj so četrtošolci bolj kot osmošolci obremenjeni s svojo telesno težo oz. jo želijo bolj 

nadzorovati (tehtanje, gibanje, z namenom kontrole telesne teže). 

Razlog, da so bili četrtošolci bolj obremenjeni s svojo telesno težo kot osmošolci, prav 

gotovo ni v »dejanski« telesni teži vključenih učencev, saj je izračun ITM-ja pokazal, da 

imajo četrtošolci v večini »normalno« in celo »prenizko« telesno težo. Pri preverjanju 

omenjene predpostavke lahko izhajam iz ITM-ja (indeksa telesne mase), ki sem ga pri 

četrtošolcih in osmošolcih predstavila v opisu vzorca.  

4.4 Samospoštovanje učencev 4. in 8. razreda 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšno je samospoštovanje učencev 

4. in 8. razreda. V nadaljevanju bom prikazala, na osnovi katerih predpostavk sem 

odgovarjala na omenjeno vprašanje in kaj so pokazali rezultati. 

 

Značilnosti samospoštovanja učencev 4. in 8. razreda 

Samospoštovanje učencev sem raziskovala na področjih socialnega, telesnega, čustvenega 

jaza ter samozavesti. Vprašalnik je vključeval 25 trditev, po pet izmed njih pa se je 

nanašalo na eno od vključenih področij samospoštovanja. Na področje socialnega jaza so 

se nanašale trditve: »kadar sem v družbi, se enostavno spomnim, o čem bi se lahko 

pogovarjali«, »v družbi sem povsem sproščen/sproščena«, »prijetno mi je, kadar 

spoznavam nove ljudi«, »ne skrbi me, če se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro« in 

»navadno se v družbi dobro počutim«. S področjem telesnega jaza so bile povezane 

naslednje trditve: »zadovoljen/zadovoljna sem s svojim telesnim izgledom«, »skoraj nikoli 

ne pomislim, da moj telesni videz ni skladen«, »pri športnih dejavnostih sem 

spreten/spretna«, »mislim, da sem telesno privlačen/privlačna« in »ne sramujem se svojega 

izgleda«. Področje čustvenega jaza je zajemalo trditve: »z lahkoto izražam svoja čustva«, 

»svojih čustev običajno ne prikrivam«, »redko se počutim krivega/krivo«, »skoraj nikoli 

nisem zaskrbljen/zaskrbljena« in »vsaj toliko sem srečen/srečna, kot večina ljudi«, 

področje samozavesti pa je vključevalo trditve: »zdi se mi, da sem dovolj 

pameten/pametna«, »ne želim se spremeniti«, »vem, da sem dovolj vreden/vredna«, 

»pogosto imam občutek, da znam stvari prav narediti« in »na splošno sem 

prepričan/prepričana v svoje sposobnosti«. Vse prej naštete trditve so iz vprašalnika 
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Samospoštovanja avtorice T. Lamovec (1994). Na vsako od trditev so učenci odgovarjali s 

petstopenjsko ocenjevalno lestvico Likertovega tipa (od 1 = sploh ne velja zame do 5 = 

vedno velja zame) (glej vprašalnik v Prilogi 2).  

V Preglednici 10 prikazujem rezultate zajetih področjih samospoštovanja (socialni, telesni 

in čustveni jaz ter samozavest), ki sem jih pri vsakem od vključenih vidikov dobila tako, da 

sem izračunala povprečje rezultatov vseh postavk, ki se nanašajo na posamezen vidik 

samospoštovanja.  

Dobljene rezultate posameznih področij samospoštovanja bom za učence 4. in 8. razreda 

predstavila v Preglednici 10. Visoki rezultati na posameznih področjih samospoštovanja 

pomenijo pozitivno vrednotenje sebe, nižji pa negativno. 

Preglednica 10: Različni vidiki samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter 

samozavest) učencev 4. in 8. razreda  

PODROČJA RAZRED N MIN MAX M SD 

Socialni jaz 4. 60 2,0 5,0 3,62 0,81 

 
8. 60 1,4 5,0 3,55 0,82 

Telesni jaz 4. 60 2,2 5,0 3,76 0,71 

 
8. 60 2,2 5,0 3,98 0,75 

Čustveni jaz 4. 60 2,0 4,8 3,42 0,65 

 
8. 60 1,6 4,8 3,43 0,57 

Samozavest 4. 60 1,8 5,0 3,87 0,82 

 
8. 60 2,0 5,0 3,68 0,82 

Opombe: N – število učencev, MIN – najnižja uporabljena ocena odgovora, MAX – najvišja uporabljena 

ocena odgovora, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 = vedno velja 

zame), SD – standardni odklon. 

Iz Preglednice 10 je razvidno, da so učenci 4. in 8. razreda ocenili, da zanje »zmerno« do 

»pogosto« velja, da se npr. v družbi dobro počutijo, da so z drugimi sproščeni in da radi 

spoznavajo nove ljudi (socialni jaz), da so npr. zadovoljni s svojim telesnim izgledom in 

spretnostjo pri opravljanju športnih dejavnosti (telesni jaz), da pogosto doživljajo prijetna 

čustva (čustveni jaz) in da se dovolj cenijo ter so prepričani v svoje sposobnosti 

(samozavest) (povprečne vrednosti se pri vseh področjih samospoštovanja gibljejo med M 

= 3,42 in M = 3,98). Rezultati nakazujejo, da se vključeni mladostniki na področju 
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medosebnih odnosov, telesnega izgleda, čustev in splošnega dojemanja sebe razmeroma 

cenijo.  

Med vsemi zajetimi vidiki samospoštovanja so mladostniki najbolj zadovoljni s svojim 

telesnim izgledom (M4.razred = 3,76, M8.razred = 3,98), nekoliko nižje so ocenili samozavest 

(M4.razred = 3,87, M8.razred = 3,68), še nekoliko nižje so ocenili socialni jaz (M4.razred = 3,62, 

M8.razred = 3,55), najnižje pa so ocenili čustveni jaz (M4.razred = 3,42, M8.razred = 3,43).  

 

Razlike v samospoštovanju med učenci 4. in 8. razreda 

V tretji hipotezi (H3) sem predvidevala, da se samospoštovanje med učenci 4. in 8. razreda 

pomembno razlikuje. Hipotezo bom skušala sprejeti ali zavrniti na osnovi rezultatov t-

preizkusa za neodvisne vzorce, s katerim bom na vsakem od treh trditev, ki se nanašajo na 

posamezno področje samospoštovanja (telesni, socialni in čustveni jaz ter samozavest), 

ugotavljala morebitne razlike med učenci 4. in 8. razreda. Na vsako od trditev so učenci 

odgovarjali na podlagi petstopenjske ocenjevalne lestvice Likertovega tipa (od 1 = sploh ne 

velja zame do 5 = vedno velja zame) (glej vprašalnik v Prilogi 2).  

Rezultate t-preizkusa bom prikazala v Preglednici 11, dodala pa bom tudi povprečne 

vrednosti (M), ki mi bodo omogočile zaključevanje o smeri dobljenih razlik med obema 

skupinama učencev, pa tudi standardne odklone od povprečnih vrednosti (SD). 
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Preglednica 11: Povprečne vrednosti, standardni odkloni in razlike/podobnosti med učenci 

4. in 8. razreda glede različnih vidikov samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz 

ter samozavest) (t-preizkus) 

PODROČJA RAZRED N M SD t p 

Socialni jaz 4. 60 3,62 0,81 0,47 0,64 

 
8. 60 3,55 0,82 

  
Telesni jaz 4. 60 3,76 0,71 -1,66 0,10 

 
8. 60 3,98 0,75 

  
Čustveni jaz 4. 60 3,42 0,65 -0,03 0,98 

 
8. 60 3,43 0,57 

  
Samozavest 4. 60 3,87 0,82 1,31 0,19 

 
8. 60 3,68 0,82 

  
Opombe: N – število učencev, M – povprečna vrednost (ocenjevalna lestvica od 1 = sploh ne velja zame do 5 

= vedno velja zame), SD – standardni odklon, t – vrednost t-preizkusa za neodvisne vzorce, p – stopnja 

tveganja za napako. 

Rezultati t-preizkusa za neodvisne vzorce na nobenem od področij samospoštovanja niso 

pokazali razlik med učenci 4. in 8. razreda (glej rezultate t-vrednosti in stopnje tveganja za 

napako v Preglednici 11).  

Tretjo hipotezo (H3), v kateri sem predvidevala, da se samospoštovanje med učenci 4. in 8. 

razreda pomembno razlikuje, lahko na vseh štirih področjih samospoštovanja (socialni, 

telesni in čustveni jaz ter samozavest) zavrnem, saj rezultati niso pokazali statistično 

pomembnih razlik med starostnima skupinama. 

Dobljeni rezultati niso skladni z ugotovitvami drugih avtorjev (npr. Rosenberg, 1965, v 

Kobal, 2000), da se samospoštovanje mladostnikov med 12. in 13. letom zniža, po 14. letu 

pa postopoma postaja vse bolj stabilno, saj se skupini četrtošolcev in osmošolcev nista 

pomembno razlikovali niti v enem od obravnavanih vidikov samospoštovanja.  
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4.5 Povezanost med prehranskimi navadami učencev ter različnimi vidiki 

samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest) 

Pri petem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, ali se prehranjevalne navade pri 

učencih obeh starostnih skupin pomembno povezujejo z različnimi vidiki samospoštovanja 

(socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest).  

Da bi odgovorila na to raziskovalno vprašanje, sem med omenjenima skupinama 

spremenljivk izračunala povezanost s Pearsonovimi korelacijskimi koeficienti.  

V Preglednici 12 bom prikazala rezultate povezanosti med posameznimi postavkami, ki se 

nanašajo na prehranske navade učencev, in posameznimi vidiki samospoštovanja. 

Preglednica 12: Povezanost prehranskih navad učencev z različnimi vidiki 

samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest) 

 
POSTAVKE 

telesni jaz socialni jaz čustveni jaz samozavest 

Se redno prehranjujem 
(zajtrkujem, kosim, 

večerjam). 
0,06 -0,03 0,19* -0,06 

Rad/rada pojem kakšno 
sadje. 

-0,12 0,03 0,08 0,07 

Rad/rada pojem kakšno 
zelenjavo. 

-0,05 0,13 0,15 0,05 

Pojem preveč sladkarij. -0,07 -0,21* -0,19* -0,28** 

Pogosto grizljam nezdravo 
hrano (npr. čips, palčke). 

0,02 -0,13 -0,03 -0,15 

Ne obremenjujem se s tem, 
koliko in kaj pojem. 

0,08 -0,07 0,00 -0,09 

Pogosto se tehtam. 0,04 -0,14 0,01 -0,07 

Da se ne bi zredil/zredila, 
telovadim ali se kako 
drugače rekreiram. 

0,18 0,06 0,12 0,18* 

p < 0,05*; p < 0,01**, pomembne povezanosti so v Preglednici 12 poudarjene. 

Iz Preglednice 12 je razvidno, da so se pomembne pozitivne povezave med posameznimi 

prehranskimi navadami in različnimi področji samospoštovanja pokazale: med »rednim 

prehranjevanjem« in čustvenim jazom (r = 0,19, p = 0,04) in med »telesno aktivnostjo za 

vzdrževanje telesne teže« in med samozavestjo (p = 0,18, r = 0,05). Pomembne negativne 

povezanosti so se pokazale med »pogostostjo uživanja sladkarij« in socialnim jazom (r = -
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0,21, p = 0,02) in med čustvenim jazom (p = -0,19, r = 0,04) in samozavestjo (p = -0,28, r 

= 0,00). 

Rezultati torej kažejo, da učenci, ki se redno prehranjujejo, doživljajo pozitivnejša čustva 

in jih tudi lažje izražajo (čustveni jaz) ter da so učenci, ki z rekreacijo vzdržujejo svojo 

telesno težo, tudi bolj zadovoljni sami s seboj in s svojimi sposobnostmi (samozavest). 

Učenci, ki (po njihovem mnenju) pojedo preveč sladkarij, se v družbi slabše počutijo, z 

drugimi niso povsem sproščeni in manj radi spoznavajo nove ljudi (socialni jaz), pogosteje 

doživljajo neprijetna čustva (čustveni jaz) in niso povsem prepričani vase in v svoje 

sposobnosti (samozavest). Vse pomembnejše povezanosti so se pokazale kot nizke (r < 

0,30). Ne glede na omenjeno pa na podlagi dobljenih pomembnih povezanosti, ki so se 

pokazale med posameznimi prehranskimi navadami učencev in področji samospoštovanja, 

predpostavljam, da: (1) med posameznimi prehranskimi navadami predvsem prepogosto 

uživanje sladkarij lahko prispeva k nizkemu samospoštovanju ali (2) da je nizko 

samospoštovanje lahko razlog za to, da posamezniki prepogosto uživajo sladkarije. Ker 

Pearsonovi korelacijski koeficienti ne omogočajo ugotavljanja smeri vzorčno-posledičnih 

zvez med dvema spremenljivkama, ne morem točno oceniti smeri povezave med 

pogostostjo uživanja sladkarij in posameznimi vidiki samospoštovanja. 
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 5 ZAKLJUČEK 

V diplomski raziskavi me je zanimalo, kakšne obroke uživajo učenci 4. in 8. razreda, 

kakšen je njihov odnos do hrane in kakšne so njihove prehranske navade, kako ocenjujejo 

svoje samospoštovanje in ali se prehranske navade učencev pomembno povezujejo s 

posameznimi vidiki samospoštovanja (socialni, telesni in čustveni jaz ter samozavest). 

Podrobneje me je zanimalo, ali se odnos do hrane, prehranske navade in posamezna 

področja samospoštovanja razlikujejo med učenci 4. in 8. razreda. V raziskavi sem 

uporabila Vprašalnik o prehranjevanju in odnosu do hrane pri osnovnošolcih, ki sem ga 

oblikovala s pomočjo mentorice diplomskega dela, priredila in nekoliko skrajšala pa sem 

že izdelan vprašalnik Samospoštovanja (Lamovec, 1994). 

Na osnovi dobljenih rezultatov ugotavljam, da učenci med vsemi tremi glavnimi obroki 

(zajtrk, kosilo, večerja) pojedo največ živil iz ogljikovih hidratov, obroki pa vključujejo 

manjše količine sadja in zelenjave. Glede na priporočila strokovnjakov s področja 

prehranjevanja (npr. Bručan in Zver, 2005) in na osnovi prehranske piramide, ki 

predstavlja najbolj uveljavljen model zdravega prehranjevanja pri nas in v svetu, lahko 

predpostavim, da so obroki vključenih učencev premalo raznoliki in ne vsebujejo vseh 

skupin priporočenih živil, kot so meso, ribe, jajca, mleko in mlečni izdelki, različne vrste 

sadja in zelenjave, različne vrste žit idr. 

Rezultati so pokazali, da se prehranske navade učencev 4. in 8. razreda precej razlikujejo. 

Učenci 4. razreda se večinoma redno prehranjujejo in uživajo bolj zdravo hrano (več sadja 

in zelenjave, manj sladkarij in prigrizkov) v nasprotju z 8. razredom (statistično pomembne 

razlike med skupinama). Učenci 4. razreda se podobno kot učenci 8. razreda ne 

obremenjujejo preveč s tem, kaj in koliko pojedo. Na področju kontrole teže se učenci 4. 

razreda (pomembno) pogosteje tehtajo, kot učenci 8. razreda, prav tako se učenci 4. 

razreda (pomembno) pogosteje rekreirajo, z namenom ohranjanja telesne teže, kot učenci 

8. razreda.  

Učenci 4. in 8. razreda se v družbi »zmerno« dobro počutijo, z drugimi so pogosto 

sproščeni in občasno radi spoznavajo nove ljudi (socialni jaz). Bili so zmerno zadovoljni s 

svojim telesnim izgledom in spretnostjo pri opravljanju športnih dejavnosti (telesni jaz). 

Odgovorili so, da v odnosih z drugimi največkrat doživljajo prijetna čustva (čustveni jaz) 

in da se zmerno cenijo oz. so prepričani v svoje sposobnosti (samozavest). 
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Na ravni celotne skupine učencev se je pomembna pozitivna povezanost med posameznimi 

prehranskimi navadami in različnimi področji samospoštovanja pokazala med »rednim 

prehranjevanjem« in čustvenim jazom ter med »telovadbo, z namenom vzdrževanja telesne 

teže« in samozavestjo, medtem ko so se z »uživanjem prevelike količine sladkarij« 

pomembno negativno povezovali socialni in čustveni jaz ter samozavest. Glede na slednje 

rezultate lahko predpostavim, da morda prepogosto uživanje sladkarij negativno vpliva na 

samospoštovanje ali pa mogoče, da nizko samospoštovanje vpliva na to, da posamezniki 

preveč posegajo po sladkarijah. 

Dobljenih rezultatov sicer ne moremo posploševati, saj je bil vzorec anketiranih učencev 

premajhen. Če bi želeli rezultate v večji meri posplošiti, bi morali vključiti veliko število 

mladostnikov iz različnih starostnih skupin, predvsem iz različnih slovenskih regij. 

Zanimivo bi bilo tudi, če bi učence spremljali dalj časa, tako bi lahko opazili, če prihaja do 

kakšnih sprememb pri odnosu do hrane in prehranskih navadah.  

Glede na rezultate lahko zaključim, da bi bilo dobro učence bolje seznaniti o tem, kaj je 

zdrava prehrana, kakšno hrano naj uživajo, še vedno pa bi jih bilo treba spodbujati k temu, 

da se redno prehranjujejo. Ker na osnovi rezultatov predpostavljam, da učenci pojedo 

preveč ogljikovih hidratov in premalo sadja ter zelenjave, bi bilo smiselno oblikovati 

program o osveščanju zdravega prehranjevanja, namenjen tako mladostnikom samim in 

njihovim staršem kot tudi učiteljem. Glede na to, da so učenci o tej temi podučeni šele na 

predmetni stopnji pri urah gospodinjstva, menim, da bi bilo dobro učence o smernicah 

zdravega prehranjevanja seznaniti že na razredni stopnji. 

Rezultati diplomske raziskave kažejo, da imajo osmošolci glede na četrtošolce bolj neredne 

obroke, zaužijejo manj sadja in zelenjave ter več sladkarij in nezdravih prigrizkov, kar 

kaže k bolj nezdravim prehranskim navadam. Menim, da bi morali predvsem starši 

namenjati starejšim mladostnikom več pozornosti glede njihove prehrane, saj prav zaradi 

telesne rasti potrebujejo kakovostne in redne obroke hrane (Gabrijelčič Blenkuš, 2000). 

Več pozornosti glede zdrave prehrane bi lahko namenili tudi učitelji v šoli, obroki iz šolske 

kuhinje pa naj bi vključevali zdrava, sveža in raznolika živila. 

Ne glede na zanimive rezultate raziskave pa je pomembno poudariti, da bi bilo v raziskavo 

smiselno vključiti več učencev različnih starostnih skupin. V prihodnje bi bilo zanimivo 

narediti še kakšno raziskavo, npr. o (ne)zdravih prehranskih navadah mladostnikov. Če 

sklepam po svojih rezultatih, bi se bilo treba osredotočiti tudi na posamezna področja 
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nezdravih prehranskih navad, kot je npr. prepogosto uživanje sladkarij, in ugotoviti, kateri 

so najpogostejši razlogi za omenjene prehranske navade. Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, 

ali nezdrave prehranske navade vplivajo na posamezne vidike samospoštovanja ali bolj 

velja obratna vzorčna zveza. Dobro pa bi bilo tudi raziskati, kako učenci razumejo pomen 

telesne aktivnosti za posameznikov zdrav razvoj. 
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7 PRILOGE 

Priloga 1 

VPRAŠALNIK O PREHRANJEVANJU IN ODNOSU DO HRANE PRI 

OSNOVNOŠOLCIH 

Starost:______       Spol: _____     Koliko tehtaš (v kg):______       Koliko meriš (v cm): _______ 

 

Ali si zadovoljen/zadovoljna s svojo telesno težo?  a) da   b) ne 

 

Napiši, kaj največkrat ješ za zajtrk?  

_____________________________________________________ 

Napiši, kaj največkrat ješ za kosilo?   

____________________________________________________ 

Napiši, kaj največkrat ješ za večerjo? 

____________________________________________________ 

 

Oceni na lestvici od 1 do 5, koliko odgovori veljajo zate:  

 
sploh ne velja 

zame 

 

1 

redko velja 

 

2 

včasih velja 

 

3 

pogosto velja 

 

4 

vedno velja 

zame 

 

5 

 

Hrana mi veliko pomeni.        ______ 

V hrani uživam.          ______ 

Večinoma se zdravo prehranjujem.       ______  

Se redno prehranjujem (zajtrkujem, kosim, večerjam).     ______ 

Rad/a pojem kakšno sadje.        ______ 

Rad/a pojem kakšno zelenjavo.       ______ 

Pojem preveč sladkarij.        ______ 

Pogosto grizljam nezdravo hrano (npr. čips, palčke …).    ______ 

Ne obremenjujem se s tem, koliko in kaj pojem.      ______ 

Pogosto se tehtam.         ______ 

Da se ne bi zredil/zredila, telovadim ali se kako drugače rekreiram.    ______ 
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Priloga 2 
 

VPRAŠALNIK »KAJ SI MISLIM O SEBI?« 

 

Oceni na lestvici od 1 do 5, koliko odgovori veljajo zate:  

 
sploh ne velja 

zame 

 

1 

redko velja 

 

2 

včasih velja 

 

3 

pogosto velja 

 

4 

vedno velja 

zame 

 

5 

 

1. Zadovoljen/zadovoljna sem s svojim telesnim izgledom.      ____ 

2. Kadar sem v družbi, se enostavno spomnim, o čem bi se lahko pogovarjali.   ____ 

3. Z lahkoto izražam svoja čustva.        ____ 

4. V družbi sem povsem sproščen/sproščena.       ____ 

5. Skoraj nikoli ne pomislim, da moj telesni videz ni skladen.     ____ 

6. Svojih čustev običajno ne prikrivam.        ____ 

7. Prijetno mi je, kadar spoznavam nove ljudi.       ____ 

8. Redko se počutim krivega/krivo.        ____ 

9. Zdi se mi, da sem dovolj pameten/pametna.       ____ 

10.  Skoraj nikoli nisem zaskrbljen/zaskrbljena.       ____ 

11. Ne želim se spremeniti.         ____ 

12. Vem, da sem dovolj vreden/vredna.        ____ 

13. Pri športnih dejavnostih sem spreten/spretna.       ____ 

14. Ne skrbi me, če se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro.     ____ 

15. Mislim, da sem telesno privlačen/privlačna.       ____ 

16. Vsaj toliko sem srečen/srečna, kot večina ljudi.      ____ 

17. Ne sramujem se svojega izgleda.        ____ 

18. Pogosto imam občutek, da znam stvari prav narediti.      ____ 

19. Na splošno sem prepričan/prepričana v svoje sposobnosti.     ____ 

20. Navadno se v družbi dobro počutim.        ____ 

 

 

 


