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3 

UVOD 
 
 
 

Na oblikovanje prehranjevalnih navad in prehranskega vedênja otrok in mladostnikov 
vplivajo številni dejavniki, ki delujejo v medsebojni interakciji. Zaradi kompleksnosti prehranskega 
vedênja je težko napovedovati prehransko vedênje posameznika in natančno določiti vzroke za 
določeno obliko vedênja. Med pomembne dejavnike, ki imajo lahko dolgoročni vpliv na 
prehranjevanje ljudi, vplivajo tudi različne oblike prehranskega izobraževanja. Izobraževalne 
vsebine, ki so povezane z zdravim načinom prehranjevanja, se posredujejo tako v formalni, 
neformalni in informalni obliki in imajo glede na skupino prebivalstva, ki so ji namenjene, različen 
namen in učinek.  
 
Vključevanje prehranskih vsebin v kurikulum obveznega formalnega izobraževanja otrok in 
mladostnikov lahko predstavlja pomemben prispevek k izboljšanju prehranskega znanja otrok in 
mladostnikov. Formalno izobraževanje lahko vpliva na oblikovanje stališč in namer posameznika, 
stališča in namere pa vplivajo na oblikovanje in izvajanje določenega vedênja. Osnovni cilji 
izobraževanja so najpogosteje usmerjeni v oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad posameznika, 
ki je vključen v izobraževanje. Rezultati raziskav s področja analize vpliva formalnega 
izobraževanja na prehransko znanje ter prehransko vedênje otrok in mladostnikov nam lahko do 
določene stopnje pojasnijo tudi ustreznost in učinkovitost v programu izobraževanja zastavljenih 
učnih ciljev ter možnosti vplivanja znanja na njihovo vedênje.  
 
Prehransko izobraževanje in prehranjevalne navade otrok predstavljajo aktualno raziskovalno 
področje, ki ga obravnavajo različne znanstvene discipline. Odgovori na vprašanja, ki si jih 
postavljamo ob izvajanju raziskav na področju prehrane, so pomembni za številne strokovnjake, ki 
želijo spodbujati otroke in mladostnike k zdravemu načinu prehranjevanja.  Na osnovi ugotovitev 
raziskav je mogoče oblikovati prednostne cilje in uspešne komunikacijske strategije, ki prispevajo k 
ohranjanju ter krepitvi zdravja otrok in mladostnikov.  
 
Znanstvena monografija vključuje predstavitev znanstvenih izhodišč obravnavanega problema ter 
ključne elemente raziskave, s katero smo ugotovljali vpliv prehranskega izobraževanja na 
prehransko znanje in vedênje slovenskih osnovnošolskih otrok. Predstavljene so vsebine 
prehranskega izobraževanja v kurikulu osnovne šole ter znanja, ki pojasnjujejo razvojne in 
vedenjske značilnosti otrok in mladostnikov, osrednji del monografije pa predstavlja rezultate in 
interpretacijo rezulatatov raziskave, ki smo jo izvedli med učenci devetletne osnovne šole. Cilj 
raziskave je bil analizirati prehranjevalne navade otrok 6. razreda devetletne osnovne šole ter 
ugotoviti njihovo prehransko znanje, stališča in namere, povezane z zdravim načinom 
prehranjevanja, pred začetkom in ob koncu izvajanja prehranskega izobraževanja. Ob koncu 
izobraževanja smo ugotavljali napredek učencev v prehranskem znanju ter spremembe v 
prehranskem vedênju otrok, ki so bili vključeni v prehransko izobraževanje. Analiza merjenih 
spremenljivk na začetku in koncu šolskega leta nam je omogočila ugotavljanje vpliva prehranskega 
izobraževanja na spreminjanje prehranjevalnih navad in drugih merjenih parametrov pri otrocih.   
 
Z vzpostavitvijo in izvajanjem načrtnega in kontinuiranega prehranskega izobraževanja v osnovni 
in srednji šoli ter na terciarnem nivoju bi lahko pomembno vplivali na kakovost in trajnost 
prehranskega znanja udeležencev izobraževanja. Z nadgrajevanjem ter interdisciplinarnim 
povezovanjem bi bila učinkovitost prehranskega izobraževanja višja, pričakujemo pa lahko tudi 
pozitiven vpliv izobraževanja na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad pri posamezniku in 
širši populaciji. Ob izvajanju prehranskega izobraževanja se moramo zavedati, da je potrebno 
formalno znanje otrok podpreti tudi z zagotavljanjem spodbujevalnih dejavnikov okolja, med 
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katerimi pomembno mesto zavzema šolsko okolje in zgled učiteljev, tako tistih, ki posredujejo 
prehranske vsebine, kakor tudi drugih učiteljev, ki sodelujejo v izobraževalnem procesu. Njihov 
zgled in pozitivna stališča lahko pripomorejo k uresničevanju izobraževalnih ciljev.   
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1  PREHRANSKO IZOBRAŽEVANJE  
V KURIKULUMU OSNOVNE ŠOLE 

 
 
 
1.1  Razvojne značilnosti otrok in mladostnikov 
 

Za posamezna razvojna obdobja od rojstva do zrelosti so značilne specifične faze biološke 
rasti, ki jih zaznamuje napreden razvoj organizma, za katerega je značilno povečevanje števila in 
velikosti celic ter številne anatomske in fiziološke spremembe. Tomazo Ravnik (2004) povzema 
biološko rast po Vandervaelu (Comas, 1960), ki rast človeškega organizma  v obdobju od rojstva do 
zrelosti razdeli v štiri razvojne stopnje: 
− dojenček in malček: obdobje od rojstva do približno dveh let in pol ali do končanega prodora 

vseh 20 mlečnih zob, 
− zgodnje otroštvo: obdobje od približno dveh let in pol do približno šestih let in pol oziroma do 

predora prvega stalnega zoba, 
− srednje in pozno otroštvo: obdobje od sedmega do desetega leta za dekleta oziroma od sedmega 

do dvanajstega leta za fante, 
− mladostništvo: obdobje od enajstega do šestnajstega leta pri dekletih in od dvanajstega do 

osemnajstega leta pri fantih. Obdobje mladostništva se deli na predpuberteto in puberteto. 
Posamezno obdobje traja približno dve leti. Predpuberteta pri dekletih traja od 11. do 13. leta in 
od 12. do 14. leta pri fantih. Puberteta pri dekletih traja do 16. leta in pri fantih do 18 leta.  

 
Vzporedno z biološko rastjo poteka tudi spoznavni razvoj, ki ga določajo miselne sheme oziroma 
strukture, ki se kažejo v specifičnih miselnih dejavnostih oziroma vedênju, ki je značilno za 
posamezno razvojno stopnjo. Miselni procesi z razvojem postajajo kompleksnejši (Woolfolk, 2002; 
Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 
 
Najpogosteje navajana spoznavna teorija, ki pojasnjuje značilnosti kognitivnega razvoja za 
posamezno stopnjo razvoja, je Piagetova teorija, ki poleg fizičnih in logičnomatematičnih izkušenj 
v svoj koncept vključuje tudi socialne izkušnje posameznika. Izkušnje vplivajo na njegov  
kognitivni razvoj in vedênje. Omenjena teorija temelji na predpostavki, da se znanje gradi 
postopoma preko interakcije z okoljem. Otrok vključi novo znanje v že obstoječe strukture ali 
sheme znanja (asimilacija) in jih prilagodi glede na novo znanje (akomodacija) (Woolfolk, 2002; 
Schickedanz in sod., 2001).  
 
Omenjena teorija ima tudi posamezne pomanjkljivosti in omejitve, na katere so opozorili različni 
avtorji. Woolfolk (2002) omenja neopiagetovske teorije, ki vključujejo spoznanja o pozornosti, 
spominu in uporabi strategij, opozarja pa tudi na kritike Piagetove teorije, ker naj bi spregledal 
vpliv kulturnih in socialnih skupin, v katerih otrok živi.  
 
Na tesno povezanost kognitivnega razvoja in kulture je opozoril Vigotski, ki je razvil sociokulturno 
teorijo. Vigotski se je strinjal s Piagetom, da znanje konstruira otrok, poudaril pa je vlogo dialogov 
med otroki in bolj izkušenimi člani skupnosti, preko katerih otroci spoznavajo kulturo skupnosti, v 
kateri živijo (Woolfolk, 2002; Schickedanz in sod., 2001). 
 
Vigotski je na osnovi lastnih spoznanj poudaril, da je učenje najuspešnejše, kadar ga umestimo v 
področje bližnjega razvoja, kar pomeni, da je razvojna stopnja mišljenja in spretnosti ravno nad 
tem, kar je otrok že dosegel, in bi brez pomoči odraslega ne mogel doseči napredka. Področje 
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bližnjega razvoja je odvisno od predznanja otroka in stopnje razvitosti spoznavnih struktur 
(Marentič Požarnik, 2000). 
 
Otroci v 6. razredu devetletne osnovne šole dopolnijo starost 12 let. Glede na starost in biološko rast 
učenci 6. razreda sodijo v razvojno stopnjo poznega otroštva oziroma mladostništva. Glede na 
stopnjo spoznavnega razvoja so učenci obravnavane starosti na prehodu iz konkretno operativne 
stopnje v stopnjo formalno operativnega kognitivnega razvoja, za katero je značilno, da je znanje 
strukturirano na simbolni in logični ravni. Nekateri učenci so pri obravnavani starosti že sposobni 
abstraktnih miselnih operacij; to je odvisno od inteligentnosti, izobrazbe, izkušenj in tudi 
predznanja učencev na kar vpliva tudi socialno okolje.  
 
Formalno logično mišljenje se pri posamezniku glede na populacijo in kronološko starost razvija 
različno, saj se spremembe dogajajo med 11. in 20. letom (Zupančič in Svetina, 2004). 
 
Preglednica 1: Stopnje in značilnosti spoznavnega razvoja otrok glede na starost  
(vir: prirejeno po Marjanovič Umek in sod., 2004; Woolfolk, 2002). 
 

Razvojna	  stopnja	   Okvirna	  starost	   Značilnosti	  

Zaznavno-‐gibalna  
stopnja   Od  0  do  2  let  

Razumevanje  sveta  preko  gibalnih  in  zaznavnih  dejavnosti.  Otrok  izvaja  
dejavnosti  na  predmetih,  lastnem  telesu  in  drugih  osebah.  Razvoj  poteka  
od  preprostih  refleksov  do  ciljno  usmerjene  aktivnosti.  

Predoperativna  
stopnja   Od  2  do  7  let  

Razvoj  in  raba  simbolov  (besede,  igre,  risanje  …).  Otrok  začne  uporabljati  
jezik  in  razvije  sposobnost  mišljenja  v  simbolni  obliki.  Pri  nalogah  
konzervacije,  inkluzije  in  seriacije  razmišlja  v  okviru  ene  vizualne  
dimenzije.  

Konkretno  
operativna  stopnja   Od  7  do  11  let  

Otrok  razvije  logične  strukture,  ki  omogočajo  reševanje    konkretnih  
problemov  na  logičen  način.  Otrok  rešuje  naloge  konzervacije,  inkluzije  
razredov,  razumevanje  pojmov  časa  in  prostora.  

Formalno  operativna  
stopnja   Od  11  let  in  več  

Mladostnik  razmišlja  abstraktno  in  hipotetično,  saj  miselne  operacije  
niso  več  omejene  s  konkretnimi  predmeti.  Razmišlja  v  okviru  spoznanega  
jezikovnega  in  logičnega  sistema.  Pri  mišljenju  postane  bolj  znanstven.  

  
 
Opisane značilnosti biološkega in spoznavnega razvoja je potrebno upoštevati tudi pri načrtovanju 
učnega procesa za posamezni razred in predmet, ki ga učenci obiskujejo v času obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja.  
 
Polak (2003) za poučevanje otrok, ki so na stopnji razvoja, za katero je značilna faza konkretnih 
operacij (7–11 let), svetuje uporabo konkretnih pripomočkov, materialov in predmetov ter vizualnih 
ponazoritev. Pri poučevanju naj učitelj nudi učencem priložnost za manipulacijo z objekti ter 
omogoči preizkušanje oziroma izvajanje poskusov. Na obravnavani stopnji razvoja učencev naj 
učitelj uporablja kratka in dobro strukturirana besedila, z uporabo znanih primerov in primerov iz 
vsakdanjega življenja pa lahko pojasni kompleksnejše ideje. Objekte učenci lahko klasificirajo na 
različno zahtevnih nivojih, probleme pa rešujejo na nivoju, ki zahteva logično in analitično 
mišljenje. Na formalno operativni stopnji (11 let in več) učitelj pri poučevanju nadaljuje z uporabo 
konkretnih strategij poučevanja, učencem pa nudi priložnost za raziskovanje hipotetičnih vprašanj, 
pri katerih lahko izrazijo svoja stališča in argumente. Ponudi jim priložnosti, da rešujejo probleme 
in z eksperimenti predstavijo tudi rezultate znanstvenega sklepanja. 
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1.2  Učenje, znanje in poučevanje 
 

Woolfolk (2002) definira učenje kot proces, »v katerem izkušnje povzročijo relativno stalno 
spremembo v znanju ali vedênju«. Spremembe znanja in vedênja posameznika so lahko namerne ali 
nenamerne, do njih pa pride zaradi izkušnje, ki jo posameznik pridobi v interakciji z okoljem.  
 
Behavioristična teorije učenja temelji na dejstvih, ki jih lahko zaznamo ali merimo in so 
osredotočena na zunanje dogodke, ki povzročajo spremembe v vedênju posameznika (Skribe 
Dimec, 2007). 
 
Vedênje posameznika je pod vplivom kontinuiranega recipročnega determinizma, s katerim 
označujemo medsebojne vplive kognitivnih, vedênjskih in okoljskih dejavnikov. Bandura (1986) je 
izpopolnil behavioristični pogled na učenje in poudaril pomen socialnih dejavnikov, ki vplivajo na 
proces učenja. Ugotovil je, da je večina vedênja naučena in oblikovana na osnovi opazovanj in 
posnemanja drugih. V tem procesu učenja posameznik na osnovi opazovanja najprej oblikuje idejo, 
za določeno vedênje v nadaljnji fazi pa mu informacije, ki jih pridobi z opazovanjem drugih, služijo 
kot vodilo za izvajanje določenega vedênja. V teorijo je vključil tudi kognitivne dejavnike, kot so 
prepričanje, samozavedanje in pričakovanja posameznika, zato se teorija pogosto označuje kot most 
med behavioristično in kognitivno teorijo učenja.  
 
Glede na obravnavane dejavnike se je osnovna behavioristična teorija preimenovala v socialno 
kognitivno teorijo. Socialno kognitivna teorija poudarja pomen učenja z lastno udeležbo, ko se 
posameznik uči ob izvajanju določenega vedênja ter spoznavanju posledic tega vedênja. Druga 
pomembna oblika učenja, ki jo obravnava socialno kognitivna teorija, pa je učenje z opazovanjem 
drugih ljudi ali učenje s posnemanjem (Woolfolk, 2002; Bandura, 2001).  
 
Bandura (1986) poudarja, da je za učenje s posnemanjem pomembna pozornost ter sposobnost 
posameznika, da si faze opazovanega vedênja zapomni. Po pozornem opazovanju vedênja in 
pomnjenju postopka izvajanja je potrebno vedênje tudi izvajati. Z izvajanjem se usvoji določena 
spretnost, ki je potrebna za reprodukcijo opazovanega vedênja. Novo spretnost ali vedênje pa 
posameznik izvaja, če je dovolj motiviran za izvajanje.  
Woolfolk (2002) opredeljuje motivacijo kot notranje stanje posameznika, ki vzbuja, usmerja in 
hkrati ohranja določeno vedênje, usmerjeno k specifičnemu cilju. Zastavljeni cilj mora biti dovolj 
specifičen, zmerno težek in dosegljiv v bližnji prihodnosti, če želimo, da bo spodbujal motivacijo in 
vztrajnost.  
 
Za uspešno učenje je potrebna učna motivacija, ki obsega tako notranje kot zunanje pobude za 
učenje, ga usmerja in mu določa intenzivnost, trajanje in kakovost. Motivacijo običajno delimo na 
notranjo in zunanjo. Razliko med notranjo in zunanjo motivacijo predstavlja razlog, zaradi katerega 
oseba izvaja določeno vedênje. Kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, cilj pa ni usmerjen v 
dejavnost, ampak je zunaj nje, opredelimo to kot zunanjo motivacijo. Cilj učenja pa je lahko v 
določeni posledici, kot je ocena, pohvala ali želja, da bi ustregli nekomu in se s tem izognili graji in 
negativnim posledicam. Notranjo motivacijo spodbuja dejavnost sama, vir podkrepitve pa je znotraj 
posameznika. Notranje motiviran posameznik želi razvijati svoje sposobnosti in doseči ter obvladati 
spretnosti, ki ga zanimajo. Proces usvajanja novega znanja je pogosto pomembnejši od rezultata in 
prinaša zadovoljstvo ter spodbuja vztrajanje tudi v času odsotnosti zunanje kontrole. Primer zunanje 
kontrole je lahko nagrada, ki jo posameznik pričakuje (Marentič Požarnik, 2002).  
 
Na motivacijo lahko pomembno vplivamo tudi v procesu učenja. Pomemben vpliv imajo interesi in 
čustva posameznika, zato morajo biti učne izkušnje povezane s čustvi in interesi učencev. 
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Dejavnosti, ki vzbudijo čustveni odziv, vplivajo na boljšo pozornost, učenje ter pomnjenje 
dogodkov, podob in besedila (Woolfolk, 2002).  
 
Marentič Požarnik (2000) poudarja, da je pomembna spodbuda za notranjo motivacijo tudi 
prepričanje v lastne sposobnosti, občutek samostojnosti ter kontrola in nadzor nad situacijo. 
Anderman in Maehr (1994) sta ugotovila, da otroci, stari od 11 do 12 let, postajajo prepričani, da je 
uspešnost povezana s trudom in sposobnostjo učenca. Učenci te starosti začnejo verjeti, da je 
učenec, ki se ne trudi veliko, a je uspešen, inteligenten in to vpliva na njegov uspeh.  Pomemben 
vpliv na motivacijo ima tudi samoučinkovitost, ki jo Woolfolk (2000) opredeljuje s pričakovanji 
posameznika, da se bo učinkovito spopadel z izvrševanjem načrtovane naloge. Pri izvrševanju 
določenih nalog si posameznik zastavlja cilje in pomembno je, da zastavljeni cilj tudi sprejme in je 
deležen povratne informacije o doseganju zastavljenega cilja. Bandura (2003) je ugotovil, da so 
povratne informacije, ki poudarjajo napredek in pozitivne dosežke učenca motivacijsko zelo 
učinkovite, saj pri učencu vzbujajo občutek zadovoljstva in kompetentnosti, poveča pa se tudi 
samozavest učencev. Marentič Požarnik (2000) opozarja na problem behaviorističnega pogleda na 
motivacijo, saj obstaja nevarnost, da posameznik ne deluje iz nobenih notranjih pobud, ampak se 
njegovo vedênje usmerja z zunanjim sistemom nagrajevanja in kaznovanja. 
 
Znanje 
Razdevšek Pučko (2007) navaja, da so poučevanje, učenje in preverjanje znanja med seboj 
povezani procesi, ki so odvisni predvsem od razumevanja pojma »znanje«.  
Barle in Bezenšek (2006) opredeljujeta znanje kot preverjena in institucionalna spoznanja, za katera 
velja, da so opredeljena kot družbeni sporazum in niso le posameznikova izkustva in poznavanja. V 
omenjeni opredelitvi je poudarjena družbena dimenzija, ki poudarja »znanje kot posredovanje 
informacij ali sklopa urejenih informacij o zakonitosti procesov v okolju, o strukturi in stanju 
okolja, o vrednostih in lastnostih stvari«. 
 
Ule (1992) poudarja, da znanje zajema skrbno in teorijsko preverjeno spoznanje, kar vodi v razvoj 
procesov preverjanja in institucionaliziranjanja spoznanj in s tem v oblikovanje instuticionalizirane 
resnice.  
 
Barle in Bezenšek (2006) ugotavljata, da posamezne opredelitve znanja poudarjajo predvsem 
družbenost znanja, ki je povezana z oblikovanjem (obseg in vsebina) in prenosom znanja, 
preverljivost znanja, ki je vključena v proces institucionalizacije določenih védenj kot znanj, ter 
razmerje med znanjem in resnico. Znanja, ki jih prenaša šola, ne morejo biti več vezana na 
posameznika, temveč postajajo vse bolj splošna in morajo ustrezati znanstvenemu načinu 
spoznavanja, za katerega je značilno, da je preverljiv, objektiven in zanesljiv. 
 
Za znanstveno znanje velja, da je določeno spoznanje potrjeno, ko ga priznajo člani širše skupnosti. 
Spoznanje se potrdi na osnovi ugotavljanja in priznavanja znanstvene ustreznosti in točnosti, kar se 
preveri na osnovi uporabljenih metod, s pomočjo katerih je bilo spoznanje doseženo (Ule, 1992). 
 
Marentič Požarnik (2000) razdeli znanje na deklarativno, proceduralno in strateško znanje. Za 
deklarativno znanje je značilno, da pozna posameznik določene podatke, pojme in definicije. Na 
nivoju proceduralnega znanja zna posameznik opazovati in eksperimentirati, zastavljati hipoteze in 
jih preverjati z namenom reševanja problemov. Strateško znanje pa posamezniku omogoča, da ve, 
kdaj lahko uporabi določene postopke in metode. V to skupino znanja sodi tudi metakognitivno 
znanje, ki ga lahko opredelimo kot »znanje o znanju« in omogoča posamezniku, da ve, kako 
pridobivamo in preverjamo resničnost znanja. Skribe Dimec (2007) opisuje metakognitivne procese 
kot »procese, pri katerih gre za zavedanje, nadzorovanje, usmerjanje in spreminjanje lastnih 
kognitivnih procesov«. Marentič Požarnik (2000) omenja tudi kategorijo znanja, ki vodi do 
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kakovostnejšega življenja in jo lahko opredelimo z znanjem, ki je opredeljeno z zavedanjem, čemu 
določeno znanje služi in kakšen smisel ima. Pomembno je opredeliti smisel določenega znanja in 
ugotoviti, kako znanje prispeva h kakovosti življenja in reševanju določenih problemov. Ta 
kategorija postaja vse pomembnejša v času, ko se hitro kopiči novo razpoložljivo znanje in ga je v 
vedno manjšem delu mogoče približati učencem. 
Greeno s sodelavci (1996) opredeljuje znanje kot splošno in specifično. Specifično znanje je 
opredeljeno kot razumevanje pojmov in teorij, ki veljajo na različnih področjih in so vezani na 
določeno nalogo ali predmet, splošno znanje pa je povezano s kognitivnimi sposobnostmi sklepanja, 
načrtovanja in reševanja problemov. Splošno znanje omogoča reševanje problemov v različnih 
situacijah. Woolfolk (2002) dodaja, da lahko deklarativno, proceduralno in strateško znanje 
kombiniramo tudi s klasifikacijo splošnega in specifičnega znanja, saj je lahko vsako od navedenih 
treh znanj splošno ali specifično.  
 
Znanje je aktivni proces, ki je rezultat učenja, hkrati pa pomembno vpliva tudi na usmerjanje 
novega učenja in podpira konstrukcijo učenja v prihodnosti. Pomembno je, kaj posameznik prinese 
v učno situacijo, saj to v procesu učenja vpliva na njegovo pozornost, zaznavanje in pomnjenje 
novega znanja. Kognitivni pogled na znanje poudarja pomen konstrukcije znanja, v katero je 
vključen aktiven posameznik, ki v proces učenja vstopa s svojimi izkušnjami, išče nove informacije 
ter reorganizira že usvojeno znanje (Alexander, 1996; Greeno in sod., 1996). 
 
Skribe Dimec (2007) ocenjuje, da gre pri konstruktivističnem poimenovanju znanja za »aktivno 
spremembo znanja, s poudarkom na njegovi kvaliteti in ne na kvantiteti«. S kvalitativnimi 
spremembami znanja označujemo spremembe, ki se dogajajo v učnem procesu in jih zaznamo kot 
kvalitativne razlike v znanju pred učnem posegom in po njem. Posameznikovo razumevanje 
problema se tako približa znanstveni razlagi. Znanje se v procesu učenja spreminja tako, da se 
nadgradi ali dopolni, lahko pa se prvotno znanje opusti in nadomesti z novim. Spremembe v znanju, 
ki se dogajajo med učnim procesom, ugotavljamo tako, da preverjamo znanje pred in po učnem 
posegu.  
 
Poučevanje 
Kurikularna prenova programa slovenske osnovne šole je bila v didaktičnih načelih usmerjena v 
povečevanje kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja učencev. Pri oblikovanju učnega procesa je 
potrebno upoštevati razvojne potenciale učenca ter zagotoviti njegovo aktivno vlogo v učnem 
procesu. V tovrstnem učnem procesu se učenca pojmuje kot aktivni člen učne komunikacije, ki se 
razvija v avtonomno ter kritično osebnost. Opredeljene usmeritve bi bilo mogoče doseči z 
razvijanjem različnih strategij mišljenja, s problemskim pristopom in drugimi aktivnimi oblikami 
učenja in poučevanja, z integracijo oziroma povezovanjem znanja ter povezovanjem teorije s 
prakso. Učenci, vključeni v izobraževalni proces, naj bi razvijali sposobnosti samostojnega, 
ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja. Poudarjanje učnih ciljev v prenovi kurikula kaže 
na pomen učnociljnega pristopa, ki povezuje vsebine z dejavnostmi, to pa postavlja vsebino v zvezo 
s spoznavnim postopkom oziroma miselnim procesom, ki je običajno taksonomsko opredeljen 
(Kroflič, 2002; Rutar Ilc, 2004). 
 
Woolfolk (2002) omenja, da predstavlja prvi cilj poučevanja jasen in nedvoumen opis 
izobraževanih namenov, ki so povezani z učenci. Pri opredeljevanju ciljev je potrebno opredeliti 
predvidene spremembe v učencu, do katerih naj bi prišlo med poučevanjem. Behavioristične 
spremembe so povezane z opazljivimi in merljivimi spremembami v učencu. Kadar opredeljujemo 
vedênjske cilje, uporabljamo izraze, kot so: našteje, definira, doda, izračuna, kognitivni cilji pa 
poudarjajo mišljenje in razumevanje, opredelimo pa jih s pojmi, kot so: razume, prepozna, ustvari, 
uporabi. Avtorica ugotavlja, da je v svetu najbolj prepoznaven taksonomski ali klasifikacijski sistem 
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izobraževalnih ciljev sistem, ki ga je oblikoval Bloom s sodelavci. Bloomova taksonomija ciljev v 
vzgoji in izobraževanju temelji na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju.  
 
Kognitivno področje Bloomove taksonomije vključuje cilje, ki so povezani s spominom in 
mišljenjem. Osnovni kognitivni cilji so: 
− znanje, 
− razumevanje, 
− uporaba, 
− analiza, 
− sinteza in 
− vrednotenje ali evalvacija. 
 
Znanje predstavlja poznavanje besednjaka, dejstev in podatkov ter poznavanje načinov ravnanja z 
dejstvi in zakonitostmi. Učenec podatke, dejstva, definicije, postopke in teorije prepozna in po 
spominu tudi obnovi. Razumevanje vključuje cilje, vezane na učenčevo spreminjanje zapisa iz ene 
oblike v drugo ter pojasnjevanje in napovedovanje. Učenec je na tej stopnji sposoben razložiti in 
napovedati posledice. Na stopnji uporabe znanja uporablja učenec znanje v konkretnih situacijah. 
Naučena splošna pravila in zakonitosti je sposoben uporabiti pri reševanju novih problemov. Pri 
analizi učenci analizirajo elemente in odnose med elementi. Elemente so sposobni razčleniti na 
posamezne dele in stopnje. Na stopnji sinteze učenci urejajo in zbirajo različne elemente ter 
oblikujejo novo trditev, načrt ali zaključek. Oblikujejo poročila in izdelajo načrt raziskovanja ter 
oblikujejo hipoteze. Prej usvojene dele znanja povezujejo v novo celoto. Učenec zna evalvirati, 
kadar zna presojati in ocenjevati vrednost materialov, metod, strokovnih rešitev, argumentov glede 
na njihovo uporabo. Presoja in ocena temelji na usvojenih spoznanjih in izdelanih kriterijih. Učenec 
na tej stopnji dosega cilj kritičnega mišljenja (Skribe Dimec, 2007; Marentič Požarnik, 2000). 
 
Woolfolk (2002) označuje afektivno področje s cilji, ki so usmerjeni na stališča, občutke, 
motivacijo in vrednote. Cilji afektivnega področja ali čustvenega odzivanja so različno zavezujoči. 
Ciljem na najmanj zavezujočem nivoju posveča učenec pozornost, na najvišjem nivoju pa usvoji 
idejo ali vrednoto ter deluje v skladu z njo. Primer afektivnega cilja, ki ga lahko določimo za 
področje prehranskega izobraževanja, je: Po končani učni uri, katere vsebina je vezana na 
spoznavanje živil z manjšo vsebnostjo maščob, bodo učenci pogosteje uživali živila z manj 
maščobe. 
 
Psihomotorično področje zajema cilje na področju fizičnih sposobnosti in koordinacije. Pri 
izvajanju določene dejavnosti učenec razvija različne spretnosti. Uspešnost učenja na 
psihomotoričnem področju preverimo tako, da opazujemo učenca pri izvajanju želene spretnosti. Če 
je rezultat izvedene spretnosti določen produkt oziroma izdelek, lahko učitelj preveri končni 
produkt (Woolfolk, 2002). 
 
Razdevšek Pučko (2004) v analizi učnega načrta za predmet gospodinjstvo navaja, da so v splošnih 
ciljih učnega načrta predmeta poudarjena procesna znanja, ki poudarjajo sposobnosti razumevanja, 
vrednotenje odločitev, oblikovanje stališč učencev, poudarjajo pa tudi sposobnosti učencev po 
vrednotenju pravilne, varne in varovalne prehrane. Oblikovalci sodobnih izobraževalnih programov 
izražajo težnjo po razvijanju »visoko transfernega znanja, kot so npr. proceduralne strategije: 
reševanje problemov, komunikacija, raziskovanje«. Omenjene strategije vključujejo tudi 
nekognitivna področja, kot so organizacijske spretnosti učencev, vodenje in sodelovanje. Avtorica 
poudarja, da je v procesu izobraževanja in ocenjevanja učenčevega dela in znanja potrebno 
omogočiti, da se v sumativnih ocenah uveljavijo tudi avtentični dosežki, ki jih za namene 
ocenjevanja ni mogoče ponavljati, so pa pomembni pri praktičnih sestavinah pouka. 
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1.3  Prehranske vsebine v kurikulumu osnovne šole 
 

Cilji analiz prehranskega vedênja otrok in mladostnikov so pogosto usmerjeni v pridobivanje 
podatkov, ki pomagajo oblikovati strategijo ukrepov, s pomočjo katerih bi bilo mogoče izboljšati 
prehranjevalne navede in prehransko stanje mladostnikov. Glede na odkrite dejavnike tveganja, 
povezane z neustreznim prehranskim vedênjem otrok in mladostnikov, so raziskovalci mnenja, da 
morajo biti prehranska priporočila in programi prehranskega izobraževanja prilagojeni kulturnim 
značilnostim obravnavane skupine. Prehranske strategije, namenjene otrokom in mladostnikom, 
morajo postati nacionalna prioriteta (Rodrigues in sod., 2004; Schneider, 2000). 
 
Slovenski Nacionalni program prehranske politike za obdobje od 2005 do 2010, ki je bil sprejet leta 
2005 pri opredeljevanju promocije zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike, predvideva 
številne ukrepe, s katerimi bi želeli doseči cilj izoblikovanja zdravih prehranjevalnih navad in 
odnosa do prehranjevanja pri otrocih in mladostnikih. Predvidene so naloge, usmerjene v promocijo 
zdravega prehranjevanja za otroke in mladostnike ter starše v množičnih občilih, šolah, dijaških 
domovih in lokalnih skupnostih. Program prehranske politike predvideva uvajanje programov 
splošne promocije zdravja, zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga v vzgojno-varstvene 
zavode ter vključevanje vsebin zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga  v učne programe 
osnovnih, poklicnih in srednjih šol (Maučec Zakotnik in sod., 2005).    
 
Učenci devetletne osnovne šole se v času obveznega izobraževanja seznanijo s temeljnimi znanji o 
prehrani in zdravem načinu prehranjevanja. Prehranske vsebine so vključene v učne načrte 
obveznih in izbirnih predmetov.  
 
V kurikul obvezne devetletne osnovne šole v Sloveniji so vključene različne prehranske vsebine. 
Učni načrti za obvezni predmet Gospodinjstvo v 6. razredu in izbirna predmeta Sodobna priprava 
hrane ter Načini prehranjevanja v tretji triadi devetletne osnovne šole vključujejo številne učne cilje 
in standarde znanja, ki so povezani s pridobivanjem veščin in usvajanjem novega prehranskega 
znanja. Največje število ur prehranskega izobraževanja je vključenih v predmet Gospodinjstvo v 6. 
razredu devetletne osnovne šole (Koch in Kostanjevec, 2005). 
 
V prvem triletju (1., 2. in 3. razred osnovne šole) se učenci pri predmetu Spoznavanje okolja 
seznanijo s pomenom zdravja za človeka in z načini ohranjanja zdravja. Učni cilji predvidevajo, da 
se učenci po usvajanju vsebin predmeta zavedajo, da z uživanjem raznovrstne hrane pripomorejo k 
ohranjanju lastnega zdravja. V prvem razredu spoznajo, da je hrana potrebna za rast in delovanje 
telesa. Učenci znajo glede na predviden operativni cilj pripraviti tudi preprost napitek ali jed. V 
drugem razredu spoznavajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s 
prehranjevanjem, v tretjem razredu pa vedo, da hrana oskrbuje telo z energijo in snovmi, ki jih telo 
potrebuje za rast ter vzdrževanje telesnih delov. Spoznajo se z osnovami prebave in vedo, da se 
neprebavljivi deli hrane izloči iz telesa (Učni načrt, 2001). 
 
V drugem triletju (4., 5. in 6. razred) so prehranske vsebine vključene v predmet Naravoslovje in 
tehnika ter Naravoslovje. V četrtem razredu učenci spoznavajo prebavni sistem človeka. Ob koncu 
izobraževanja znajo opisati, kako potuje hrana po prebavni cevi, poznajo pa tudi osnovne 
značilnosti in naloge prebavne cevi. Vedo, da hrana vstopa v usta, kjer jo zobje razkosajo in 
zmeljejo. Spoznavajo pomen razkosavanja in žvečenja hrane, mešanja hrane s slino in drugimi 
prebavnimi sokovi. Učenci razumejo, da se snovi, ki jih s hrano vnašamo v telo, na poti skozi 
prebavila spreminjajo, da je v telesu in zaužiti hrani nakopičena energija in da so prisotne različne 
hranilne snovi. Spoznajo tudi, da se hrana, ki je telo ne more predelati, izloči skozi zadnjično 
odprtino ter vedo, da je voda pomembna za organizem, saj z vodo v telo vnašamo snovi, z vodo pa 
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se snovi iz telesa tudi izločajo. Učenci razločujejo hrano po izvoru in načinu predelave, živila pa 
znajo tudi razvrščati glede na izvor (Učni načrt, 2000d). 
 
V petem razredu se učenci pri predmetu Naravoslovje in tehnika seznanijo z dnevnimi potrebami po 
hrani, ki jih imajo različno velika živa bitja. Primerjajo jedilnik človeka in živali ter ugotavljajo, 
katere sestavine vsebuje hrana. Učenci spoznajo vzroke in posledice, ki jih predstavlja za organizem 
podhranjenost oziroma prehranjenost. V učnem načrtu je predvideno, da učenci razumejo pomen 
pestre in uravnotežene prehrane za zdravje in rast ter vedo, da je zdravo zaužiti 4 do 6 obrokov 
hrane na dan. Učni cilji določajo, da si znajo učenci pripraviti različne vrste hrane, razvrščajo živila 
v skupine po izvoru, vedo, kaj je zdrava prehrana ter znajo ugotoviti obstojnost različnih živil (Učni 
načrt, 2000d). 
 
Poučevanje opisanih vsebin zahteva od učitelja tudi izvajanje predvidenih dejavnosti, ki so učencem 
v pomoč pri lažjem razumevanju obravnavanih vsebin. Predvidene dejavnosti vključujejo različne 
aktivnosti učencev. Učenci si dlje časa zapisujejo, kaj in koliko pojedo v enem dnevu. Svoje 
ugotovitve prikažejo v grafični obliki, lahko tudi s pomočjo računalnika. V šoli pripravijo biološko 
ustrezen obrok hrane ter sestavljajo in pripravljajo različne jedilnike, v katere so vključena zdrava 
živila. Z uvajanjem aktivnih metod poučevanja in učenja izdelajo plakat o zdravi prehrani. 
 
Pri predmetu Naravoslovje v šestem razredu so predvidene učne teme, ki obravnavajo živo in 
neživo naravo, snovi, vrt, travnik, njivo in polje, tokove in energijo ter barve. V omenjene tematske 
sklope so vključeni tudi prehranski cilji, ki vodijo učence k spoznavanju najpogostejših vrtnin in 
začimbnic, seznanijo pa se tudi z njihovo uporabo. Učenci znajo razlikovati med pečkatim, 
koščičastim in lupinastim sadjem, iz vsakdanjih izkušenj, opazovanj in poskusov pa znajo povzeti, 
da žival in človek pridobivata energijo s hrano (Učni načrt, 2000c). 
 
V devetem razredu devetletne osnovne šole učenci pri predmetu Biologija spoznajo bistvene 
sestavine hrane ter njihov pomen za rast in razvoj organizma. Učenci znajo opisati prebavno cev in 
procese prebave. Pri omenjenem predmetu se seznanijo s prebavnimi žlezami ter poznajo njihovo 
vlogo pri prebavi hrane. Znajo pojasniti, kaj se dogaja s hrano v ustni votlini in se seznanijo z 
zgradbo želodca in prebavo hrane v njem. Učni cilj predvideva, da učenci znajo opisati razgradnjo 
hrane in vsrkavanje snovi v kri iz tankega črevesa (Učni načrt, 2000a). 
 
Prehranske vsebine, ki se povezujejo z osnovnimi znanji kemije, so del jedrnih vsebin učnega načrta 
za predmet kemija, ki je vključen v predmetnik devetega razreda osnovne šole. Učenci pri pouku 
kemije spoznajo uporabo kisikovih organskih spojin v vsakdanjem življenju in industriji (topila, 
dodatki hrani, razkužila). Poznajo ključne fizikalne lastnosti maščob in ogljikovih hidratov ter znajo 
razlikovati med monosaharidi, disaharidi in polisaharidi. Maščobe in ogljikove hidrate poznajo kot 
hranilne snovi, ki so pomembne v uravnoteženi prehrani, beljakovine pa kot pomembno snov 
človeškega organizma. Poznajo tudi pomen beljakovin v prehrani in posledice njihovega 
pomanjkanja (Učni načrt, 2000b) 
 
Učenci pri izbirnih kemijskih vsebinah spoznajo glavne funkcije lipidov v naravi, njihovo vlogo v 
prehrani in kozmetiki ter druge načine uporabe maščob. Seznanijo se s procesi, ki povzročajo 
žarkost maščob, ter možnimi ukrepi, s katerimi lahko preprečimo kvarjenje maščob. S pomočjo 
eksperimentov spoznajo osnovna znanja o pridobivanju rastlinskih olj, spoznajo ogljikove hidrate 
kot ključni vir energije in kot pomemben gradbeni element organizma. Učenci spoznajo škrob kot 
pomemben vir hrane za živali in človeka ter poznajo hidrolizo škroba in njen potek (Učni načrt, 
2000b). 
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Prehranske vsebine pri predmetu Gospodinjstvo 
V učnem načrtu za predmet Gospodinjstvo, ki se v obsegu 52.5 ure izvaja kot obvezni predmet v 6. 
razredu osnovne šole, je v modulu Hrana in prehrana prehranskim vsebinam priporočljivo nameniti 
42 ur pouka. V omenjeni modul so vključene vsebine, ki obravnavajo splošne vsebine o hrani in 
prehrani, označevanje živil in higieno prehrane. Učenci se seznanijo tudi z osnovnimi postopki 
mehanske in toplotne obdelave živil (Preglednica 2). Med predvidene vsebine sodi tudi delitev živil 
v skupine, kot so žita in žitni izdelki, maščobna živila, sladkor, jajca, ribe, mleko in mlečni izdelki, 
meso in mesni izdelki, sadje in zelenjava. 
 
V katalogu minimalnih in temeljnih standardov znanja za modul hrana in prehrana so navedeni 
naslednji minimalni standardi znanja, ki jih po končanem izobraževanju dosežejo učenci:  
− učenec ve, da je za zdravje in dobro fizično počutje pomembna zdrava prehrana, 
− učenec pozna živila na osnovi hranilnih snovi in jih zna razvrstiti na beljakovinska, 

ogljikohidratna in maščobna, 
− učenec navede zaščitne snovi in našteje živila, ki jih vsebujejo največ,  
− učenec navede način shranjevanja posameznih živil, 
− učenec pozna osnovne kuharske postopke, 
− učenec pozna kuhalno in jedilno posodo, 
− učenec zna uporabljati jedilni in kuharski pribor, 
− učenec pozna osnovni pogrinjek, 
− učenec uveljavlja pravilno obnašanje pri jedi, 
− učenec pozna dobre prehranjevalne navade, 
− učenec loči in zna našteti različne postopke konzerviranja živil, 
− učenec pozna osnovno higieno pri delu z živili, 
− učenec ve za posledice nehigienskega rokovanja z živili, 
− učenec razbere osnovne informacije iz deklaracije na embalaži živil, 
− učenec pozna posledice neustreznega roka uporabe živil, 
− učenec oceni hranilno in energijsko vrednost jedi ali obroka s pomočjo računalnika (Učni načrt, 

2003). 
 
Preglednica 2: Operativni cilji in osnovni pojmi pri modulu hrana in prehrana za predmet 
Gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole (vir: Učni načrt, 2003). 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Vsebinsko  področje:  Hrana	  in	  prehrana  

Učenci:    
− razumejo  priporočila  zdrave  prehrane,  
− interpretirajo  prehranjevalne  navade,  
− spoznajo  nekatere  načine  prehranjevanja,  
− analizirajo  človekove  potrebe  po  hranilni  in  energijski  vrednosti.  

Zdrava  prehrana  
Uravnotežena  prehrana  
Hranilna  vrednost  
Energijska  vrednost  

Vsebinsko  področje:  Označevanje	  živil  

Učenci:  
− razumejo  informacije,  ki  jih  razberejo  iz  deklaracije,  
− razlikujejo  znake  kakovosti,  
− razlikujejo  blagovne  znamke.  

Deklaracija  
Rok  uporabnosti  
Blagovne  znamke  
Znak  kakovosti  

Vsebinsko  področje:  Higiena	  prehrane  
Učenci:  
− razumejo  pomen  pravilnega  shranjevanja  živil,  
− razumejo  pravilen  način  dela  z  živili,  
− spoznajo  znake  zastrupitve  s  hrano.  

Higiena  
Mikroorganizem  
Okužba  
Zastrupitev  s  hrano  
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Nadaljevanje Preglednice 2. 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Vsebinsko  področje:  Mehanska	  in	  toplotna	  obdelava	  živil  

Učenci:  
− razvrščajo  živila  v  skupine  glede  na  hranljive  snovi,  
− interpretirajo  spremembe  hranljivih  in  zaščitnih  snovi  v  času  
mehanske  in  toplotne  obdelave  živil,  

− analizirajo  lastnosti  živil,  ki  jih  uporabljamo  pri  pripravi,  
− usvajajo  spretnosti  priprave  in  postrežbe  hrane,  
− poznajo  pripomočke  in  aparate  za  obdelavo  živil  in  pripravo  hrane,  
− poznajo  kuhalno  in    servirno  posodo  in  pribor,  
− pripravljajo  pogrinjke  za  različne  priložnosti,  
− usvajajo  primerno  obnašanje  pri  jedi.  

Hranilne  snovi  
Zaščitne  snovi  
Voda  
Konsistenca  
Osnovni  kuharski  postopki  
Degustiranje  jedi  
Senzorične  lastnosti  jedi  

 
Iz pregleda vsebin, ciljev in standardov znanja je razvidno, da se učenci 6. razreda devetletne 
osnovne šole pri gospodinjstvu seznanijo z najpomembnejšimi prehranskimi vsebinami, ki otrokom 
lahko pomagajo pri oblikovanju prehranjevalnih navad in vedênja, povezanega s prehranjevanjem.  
 
V 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole učenci lahko izberejo tudi katerega izmed izbirnih 
predmetov, ki vključuje prehranske vsebine. Predmeta Načini prehranjevanja in Sodobna priprava 
hrane se lahko izvajata v obsegu 35 ur v 7. in 8. razredu ter v obsegu 32 ur v 9. razredu. Pri 
omenjenih predmetih se učenci seznanijo z vsebinami, povezanimi z varno, varovalno in zdravo 
prehrano ter različnimi načini priprave hrane. Cilji predmetov predvidevajo, da učenci razvijajo 
sposobnosti uporabe in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani. Učenci 
nadgrajujejo vsebine in znanje, ki so ga usvojili pri obveznem predmetu gospodinjstvo v 6. razredu 
(Učni načrt, 1999b). Operativni cilji in osnovni pojmi, ki jih spoznajo učenci pri izbirnih predmetih 
Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja so predstavljeni v Preglednicah 3 in 4. 
 
Preglednica 3: Operativni cilji in osnovni pojmi pri izbirnem predmetu Sodobna priprava hrane 
(vir: Učni načrt, 1999b). 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Tematski  sklop:  Hranilne	  snovi	  v	  povezavi	  z	  zdravjem  

Učenci:  
− utrdijo  pridobljena  znanja  o  hranilni,  biološki  in  energijski  vrednosti  
živil,  

− utrdijo  razvrščanje  živil  v  skupine  po  hranilni  vrednosti,  
− sintetizirajo  priporočila  zdrave  prehrane,  
− uporabljajo  pravilen  ritem  prehranjevanja,  
− analizirajo  pomen  hranljivih  snovi  za  zdravje  človeka,  
− vrednotijo  makro  in  mikrohranila,  
− ovrednotijo  potrebe  organizma  po  posameznih  hranilnih  snoveh,  
− povezujejo  pomanjkanje  in  preseganje  količin  hranil  s  spremembo  
zdravja.  

Varna  prehrana  
Varovalna  prehrana  
Celodnevni  obrok  
Glavni  obroki  
Vmesni  obroki  
Dopolnilni  obroki  
Makrohranila  
Mikrohranila  
Priporočena  vrednost  hranil  
Deficitarna  stanja  organizma  

Tematski  sklop:  Kakovost	  živil	  in	  jedi  

Učenci:  
− utrdijo  pomen  varne  hrane  in  naštejejo  vzroke  kvarjenja  živil  in  
posledic  zastrupitve  s  hrano,  

− usvajajo  kriterije  kakovosti  živil  in  jedi,  
− usvajajo  primerjalno  ocenjevanje  živil  in  jedi,  
− si  ogledajo  živilsko-‐predelovalni  obrat  v  svojem  kraju,  ali  v  bližini  
svojega  kraja  

Senzorična  kakovost  
Fiziološka  kakovost  
Tehnološka  kakovost  
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Nadaljevanje Preglednice 3. 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Tematski  sklop:  Priprava	  zdrave	  hrane  
Učenci:  
− razumejo  priporočila  o  pripravi  zdrave  hrane,  
− spoznajo  tehnološke  postopke  priprave  jedi  z  vidika  ohranjanja  
hranilne  vrednosti,  

− usvajajo  načine  predpriprave  ter  priprave  živil  in  jedi  glede  na  
ohranjanje  hranilnih  snovi,  

− usvajajo  načine  priprave  polpripravljenih  in  pripravljenih  živilskih  
izdelkov,  

− poznajo  gastronomsko-‐kulinarična  načela  zdrave  prehrane,  
− ocenjujejo  in  spreminjajo  kuharske  recepte  v  smislu  priprave  zdrave  
hrane    in  pripravljajo  zdravo  hrano.  

Predpriprava  živil  
Kuhaje  v  sopari  
Dušenje  v  lastnem  soku  
Pečenje  brez  dodatka  
maščobe,  v  foliji  

Tematski  sklop:  Prehranske	  navade  

Učenci:  
− razumejo  oblikovanje  prehranskih  navad,  
− uporabljajo  dobre  prehranske  navade,  
− analizirajo  lastne  prehranske  navade,  
− ugotavljajo  vzroke  in  posledice  slabih  prehranskih  navad  in  razvijajo  
odgovornost  do  zdravja,  

− z  razpravljanjem  predstavijo  dobre  prehranske  navade.  

Prehranske  navade  
Socialno  ekonomski  vpliv  
Psihološki  vpliv  
Fiziološki  vpliv  
Kulturno-‐verski  vpliv  

 
Pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja se učenci učijo o pomenu zdravega načina 
prehranjevanja, seznanijo se z različnimi načini prehranjevanja in značilnostmi prehrane v različnih 
starostnih obdobjih življenja. Spoznajo tudi osnovne značilnosti prehrane v izrednih razmerah (Učni 
načrt, 1999a). 
 
Preglednica 4: Operativni cilji in osnovni pojmi pri izbirnem predmetu Načini prehranjevanja (vir: 
Učni načrt, 1999a). 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Tematski  sklop:  Prehranjenost  
Učenci:  
− razumejo  pomen  ustrezne  prehranjenosti  za  zdravje  organizma,  
− uporabljajo  enostavne  metode  za  ugotavljanje  stanja  
prehranjenosti,  

− analizirajo  stanje  prehranjenosti  

Prehranjenost  
Idealna  telesna  masa  
Indeks  telesne  mase  

Tematski  sklop:  Tradicionalni	  in	  drugi	  načini	  prehranjevanja  

Učenci:  
− poznajo  nacionalne  in  druge  načine  prehranjevanja,  
− analizirajo  nacionalne  jedi  na  podlagi  poznavanja  posamezne  dežele,  
− analizirajo  pozitivne  in  negativne  posledice  posameznih  vrst  načinov  
prehranjevanja,  

− ocenjujejo  ustreznost  in  neustreznost  načinov  prehrane  z  vidika  
zagotavljanja  dobrega  zdravja,  

− pripravijo  in  senzorično,  fiziološko  ter  tehnološko  ovrednotijo  
nacionalno  jed.  

Slovenske  narodne  jedi  
Vegetarijanstvo  
Makrobiotika  
Bio  -‐  prehrana  
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Nadaljevanje Preglednice 4. 
 

Operativni	  cilji	   Pojmi	  
Tematski  sklop:  Prehrana	  v	  različnih	  starostnih	  obdobjih  
Učenci:  
− usvajajo  osnovna  napotila  za  prehrano  različnih  starostnih  skupin  
prebivalstva,  

− analizirajo  in  načrtujejo  prehrano  v  družini,  
− ovrednotijo  šolsko  prehrano.  

Starostna  obdobja  

Tematski  sklop:  Prehrana	  v	  posebnih	  razmerah  

Učenci:  
− usvajajo  način  prehrane  v  naravi,  
− usvajajo  način  prehrane  v  izrednih  razmerah.  

Posebne  razmere  

 
 
Metode poučevanja pri predmetu Gospodinjstvo 
Blažič in sod. (2003) opredeljujejo metode dela kot dinamično sestavino oziroma značilnost 
izobraževalnega procesa, ki je odvisna od objektivnih in subjektivnih dejavnikov. Med objektivne 
dejavnike uvrščajo cilje izobraževanja in vzgojno-izobraževalnega procesa, vsebine predmeta, 
didaktično okolje, ki ga predstavljajo objekti in prostor, kjer se izobraževanje izvaja, ter didaktična 
sredstva. Subjektivni dejavniki so povezani z vplivom učencev na izbiro metod, pri čemer je 
potrebno upoštevati razvojno stopnjo in psihične značilnosti otrok. Drugi pomemben subjektivni 
dejavnik pa je učitelj, ki mora pri izboru metod upoštevati lastno didaktično in metodično znanje, 
svoje sposobnosti, spretnosti in izkušnje.  
 
Poznavanje predznanja učencev, ki so vključeni v prehransko izobraževanje, predstavlja za učitelja 
pomemben podatek, na osnovi katerega lahko načrtuje učne metode in oblike dela, ki jih izvaja pri 
pouku gospodinjstva. V učnem načrtu za predmet Gospodinjstvo (Učni načrt, 2011) so predvidene 
različne metode in oblike dela, ki navajajo učence na samostojno pridobivanje znanja in na 
pridobivanje različnih spretnosti in veščin. Priporočene  so naslednje metode dela: 
− metoda praktičnega dela in razvijanja spretnosti, 
− metoda problemskega pouka, 
− metoda projektnega dela in 
− metoda terenskega dela (ogledi in ekskurzije). 

 
Glede na navedene metode dela je pričakovati, da je izvajanje pouka gospodinjstva usmerjeno v 
izvajanje praktičnega dela, ki prevladuje nad teoretičnimi oblikami pouka. Metoda praktičnega dela 
in spretnosti predstavlja izrazito povezavo teoretičnih pojmov in praktičnih dejavnosti, ki 
omogočajo intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo dejavnosti učencev.  
 
Frumen (2002) ugotavlja, da 75,5 % anketiranih učiteljev gospodinjstva pogosto uporablja metodo 
praktičnega dela in spretnosti, le slaba četrtina učiteljev (24,5 %) pa jo uporablja občasno. Avtorica 
raziskave ugotavlja, da omenjeno metodo dela pogosteje uporabljajo mlajši učitelji. 
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2   PREHRANSKO VEDÊNJE OTROK 
 
 
 

Musek in Pečjak (2001) opredeljujeta vedênje oziroma obnašanje kot dejavnost, ki jo lahko 
opazujemo. Vedênje, ki poteka gladko z malo zavestnega napora ali brez njega, pa opredeljujeta kot 
navado. Navada je oblika pridobljenega vedênja in se razvije s ponavljanjem in jo je težko 
spremeniti.  
 
Eden od osrednjih problemov psihologije je razumevanje vedênja posameznika. S številnimi 
raziskavami, ki so usmerjene v analizo vedênja, so raziskovalci poskušali poiskati odgovore na 
vprašanja, ki so povezana z napovedovanjem vedênja posameznika. Na osnovi rezultatov raziskav 
so se oblikovale številne teorije, ki opredeljujejo determinante vedênja  (Radovan, 2001). 
 
 
2.1  Teorije vedênja 
 

Ule (2004) ugotavlja, da večina socialnopsiholoških teorij, ki pojasnjujejo vedênje 
posameznika, temelji na štirih teoretičnih opcijah, prihaja pa tudi do kombiniranja teh možnosti. 
Najbolj znane teoretične osnove, ki predstavljajo temelj teorij vedênja, so: vedênjske ali 
behavioristične, kognitivne, psihodinamične in simbolno interakcionistične. 
 
Vedênjske ali behavioristične teorije razlagajo vedênje posameznika kot fizični in verbalni odziv 
posameznika na socialne dražljaje okolja in dispozicije ljudi. Reakcije posameznika so pridobljene 
v različnih procesih učenja, zlasti socialnega. S procesi pogojevanja, učenja in posnemanja nastajajo 
novi, bolj ali manj zapleteni vzorci obnašanja. Posledice določenega  vedênja v veliki meri 
določajo, ali bo posameznik ponovil vedênje. Navade se po mnenju behavioristov oblikujejo pod 
vplivom pozitivnih in negativnih ojačevalcev. Nagrade in pohvala predstavljajo pozitivne 
ojačevalce, ki vodijo k oblikovanju nove oblike vedênja, staro vedênje pa se lahko opušča pod 
vplivom kazni in graje (negativni ojačevalec) (Ule, 2004; Musek in Pečjak, 2001). 
 
Vedênje posameznika ni odvisno samo od zunanjih dejavnikov, marveč so posamezne oblike 
vedênja pod močnim vplivom lastnega zaznavanja dražljajev, ki prihajajo iz okolice. Z 
upoštevanjem kognitivnih procesov in struktur, v katere so vpeta tudi mnenja, stališča in predsodki 
posameznika, so se razvile kognitivne teorije vedênja. Kognitivisti so mnenja, da socialni vidik 
bistveno ne spremeni kognitivnih procesov in struktur, marveč se kognitivni procesi prilagodijo 
socialni situaciji (Ule, 2004). 
 
Psihodinamična teorija, ki temelji na Freudovi teoriji konflikta med zavednimi in nezavednimi 
duševnimi strukturami, razume družbeno življenje in kulturno ustvarjalnost ljudi kot reakcijo na 
potlačitev nezaželenega nagona, v katerem ima osrednjo mesto spolni nagon (Ule, 2004). Freud je 
utemeljitelj psihoanalitične teorije, ki temelji na odkrivanju nezavednega s čimer je opozoril, da je 
velik del duševnega delovanja posameznika prikrit in nezaveden. Prikrite so želje, motivi in 
predstave, ki sestavljajo nezavedno ozadje naše zavedne duševnosti. Učinki nezavednega so vidni 
tako v naši zavesti kakor tudi v našem obnašanju (Musek, 1999). 
 
Simbolno interakcionistično usmerjena teorija poudarja avtonomnost človeka in lastno odgovornost 
za vedênje. Poudarjena je soodvisnost ljudi, saj naj bi po teoretičnih izhodiščih ljudje v medsebojni 
interakciji drug drugemu postavljali socialne vloge, norme in pravila, kar vodi v »igrane« oblike 
socialnega življenja. Tovrstna oblika vedênja in odnosov vodi v nezaupanje med ljudmi in slabša 
kakovost medsebojnih odnosov (Ule, 2004).   
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Analiza prehranskega vedênja in navad ljudi se v literaturi pogosto obravnava na osnovi teoretičnih 
izhodišč vedênjskih in kognitivnih modelov vedênja.  
 
Teoriji razumne akcije (angl. Theory of Reasoned Action), ki sta jo utemeljila Ajzen in Fishbein  
leta 1980 ter teorija recipročnega determinizma (angl. Reciprocal Determinism), ki jo je utemeljil 
Bandura, se pogosto uporabljata kot teoretično izhodišče za analizo prehranskega vedênja ljudi. 
Omenjeni teoriji temeljita na socialno kognitivnem modelu, za katerega je značilno, da je cilj, ki ga 
predstavlja socialni objekt ali vedênje, odvisen od posameznikove interpretacije situacije ter 
njegovih prepričanj, ki so povezana s to interpretacijo (Radovan, 2001). 
 
Teorija razumne akcije predvideva, da se ljudje vedêjo racionalno in v interakciji posameznika z 
okoljem, kar pomeni, da je vedênje pod vplivom posameznikove kognicije. Na motivacijo za 
določeno vedênje vpliva zaznavanje odnosa med dosegljivostjo in zaželenostjo cilja ter vedênjem, 
pomembno pa je tudi zaznavanje pritiska referenčne skupine in motivacija za podrejanje 
pričakovanjem referenčnih skupin (Radovan, 2001).  
 
Stališča so pomembna komponenta teorije razumne akcije, s katero se želi povezati notranje 
(duševne) in zunanje (fizični, socialni) vidike vedênja. Tovrstno izhodišče predvideva, da je 
stabilnost vedênja odvisna od stabilnosti stališč (Ule, 2004). 
 
Rus (2000) definira stališča kot pozitiven ali negativen odnos do nekoga ali nečesa. Odnos temelji 
na znanju oziroma poznavanju tega, do česar se stališče oblikuje. Stališča imajo po teorijah učenja 
funkcijo vzbujanja in usmerjanja določene dejavnosti, znanje pa naj bi imelo samo funkcijo 
usmerjanja. V definiciji je obravnavan odnos opredeljen s pozitivnimi ali negativnimi čustvi do 
nekoga ali nečesa oziroma se stališča izražajo v pripravljenosti posameznika, da nekomu ali nečemu 
nekaj stori v prid ali škodo. Čustva, ki vplivajo na oblikovanje stališča, so lahko tudi ambivalentna.  
 
Ule (2004) poudarja pomen stališč in izpostavlja njihove naslednje značilnosti: 
− dispozicijski karakter: stališča so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja, 
− pridobljenost: stališča pridobivamo v času življenja v procesih socializacije, 
− vpliv na obnašanje: imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na 

konsistentnost človekovega obnašanja, 
− kompleksnost: v stališčih so integrirane kognitivne, čustvene in aktivnostne funkcije.  

 
»Vedênja, znanja, izkušnje, informacije, vrednotne sodbe in argumenti v zvezi z objektom, dogo-
dkom, osebo ali situacijo« (Ule, 2004) predstavljajo kognitivno komponento stališč. Posameznik 
oblikuje stališče na osnovi znanja, poznavanja situacije in stvari. Č ustveno komponento stališč 
predstavljajo pozitivna ali negativna občutja in ocenjevanja objektov stališč. Stališča oblikujemo 
tudi na osnovi čustev jeze, privlačnosti, sovraštva ter drugih čustev, ki jih vzbudijo določene osebe 
ali situacije. Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno usklajeni, njuno neskladje pa privede 
do spremembe stališč. Aktivnostno komponento predstavljajo posameznikova dejanja, ki jih izvaja 
glede na stališče do določenega objekta ali situacije. Pozitivna stališča do določenega objekta ali 
situacije posameznika spodbudijo k izvajanju vedênja, negativna stališča pa preprečujejo izvajanje 
dejanj, do katerih ima negativna stališča. Omenjene komponente stališč so med seboj povezane, od 
vrste stališč pa je odvisno, katera komponenta se bo v določeni situaciji močneje izrazila.  
 
Ajzen in Fishbein (nav. po Radovan, 2001) sta stališčem dodala tudi funkcijo vrednotenja posame-
znega cilja, kar se kaže v tem, da bo stališče do določenega vedênja odvisno od pričakovanih 
rezultatov in vrednosti rezultata. Radovan (2001) označuje posameznikova pričakovanja o vedênju 
kot pomembno komponento, s katero je mogoče razumeti določena stališča in jih tudi spreminjati. 
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Six in Schmidt (nav. po Rus, 2000) sta z metaanalizno študijo analizirala rezultate raziskav, ki so 
obravnavale odnos med stališči in vedênjem na različnih področjih. Obravnavala sta 19 vsebinsko 
različnih področij, med drugim tudi področje zdravja. Povprečna korelacija med stališči in 
vedênjem je bila višja od 0,30, kar kaže na povezanost med primerjanimi parametri. Izračunana 
povprečna ponderirana korelacijska sredina (Mr) med stališči in vedênjem vseh kategorij skupaj je 
znašala 0,39 med stališči in namerami je bila izračunana vrednost 0,42 ter med namerami in 
vedênjem 0,41. Pri vedênjski kategoriji »zdravje« je znašala ponderirana korelacijska sredina med 
stališči in vedênjem 0,26, med stališči in namerami 0,37 ter med namerami in vedênjem 0,35. 
Rezultati kažejo, da je najnižja stopnja povezanosti med stališči in vedênjem, višja pa je stopnja 
povezanosti med stališči in namerami ter namerami in vedênjem.  
 
Stališča so socialno pridobljene strukture, za katere nimamo bioloških predispozicij in jih človek 
oblikuje in spreminja na osnovi lastnih življenjskih izkušenj, znanja in norm, ki jih postavlja 
okolica. Stališča so neodvisna determinanta posameznikovega vedênja oziroma vedênjskih namer 
(Radovan, 2001). 
 
Subjektivne norme, ki sta jih Ajzen in Fishbein (nav. po Radovan, 2001) vključila v teorijo razumne 
akcije, predstavljajo neodvisen dejavnik, ki vpliva na vedênje, zlasti na motivacijo posameznika, da 
izvede določeno vedênje.  Primerjamo jih lahko s socialnimi in skupinskimi normami.  
 
Socialne norme, ki vplivajo na oblikovanje stališč in vedênja, zlasti na motivacijski vidik, so del 
kulture in predstavljajo vedênjska pravila, ki veljajo za širši socialni prostor, znotraj manjših skupin 
pa se lahko razvijajo bolj specifična pravila in jih lahko označujemo kot skupinske norme. Socialne 
norme predstavljajo vedênjsko pravilo skupine ljudi, znotraj katere so s soglasjem prostovoljno 
sprejete in so dokaj stabilne. Običajno nastajajo iz neprestane težnje posameznika po povezovanju 
in sodelovanju z drugimi ljudmi, kar posamezniku omogoča, da lahko zadovolji svoje osnovne 
potrebe (Bečaj, 1997; Ule, 2004). 
 
Ajzen in Fishbein (nav. po Radovan, 2001) ugotavljata, da je vpliv norm na vedênje odvisen od 
motivacije posameznika, da se podreja pričakovanjem socialnih skupin. Avtorja razlagata 
motivacijo kot splošno težnjo posameznika k prilagajanju oziroma kot posameznikovo 
pripravljenost za podrejanje specifičnim zahtevam skupine, kar pomeni, da so normativna 
prepričanja posameznika vezana na zaznavanje referentovega stališča do njegovega vedênja.  
Poznavanje vedênjskih namer posameznika lahko pomembno vpliva na uspešnost napovedovanja 
vedênja posameznika, če izhajamo iz ugotovitev, da je socialno vedênje zavestno kontrolirano. 
Ajzen in Fishbein vedênjske namere opredeljujeta kot motiviranost posameznika za vedênje in 
doseganje cilja in kot osnovni dejavnik, ki spremeni vedênje ali stališča. Namere so determinirane 
tako z individualnimi kakor tudi s socialnimi vplivi, kar pomeni, da bo posameznik izvedel 
določeno vedênje, če bo v njem videl smisel in bo njegovo vedênje odobravala tudi socialna 
skupina (Radovan, 2001). 
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Slika 1: Indirektni vpliv zunanjih variabel na vedênje (Ajzen in Fishbein 1980; nav. po Ule, 2004). 
  
 
 
Pri napovedovanju vedênjskih namer z upoštevanjem stališč in subjektivnih norm je potrebno 
upoštevati tudi vrsto vedênja in pogoje, pod katerimi bo vedênje potekalo, pomembne pa so tudi 
posameznikove osebnostne lastnosti in interesi ter drugi indirektni vplivi zunanjih variabel na 
vedênje (Ule, 2004).  
 
Radovan (2001) ocenjuje, da so vedênjske namere neposredna determinanta vedênja, ki omogoča 
dokaj natančno napovedovanje vedênja. Specifičnost vedênja pa vpliva na povezanost vedênjskih 
namer z vedênjem.  
 
Ajzen je nadgradil teorijo razumne akcije s tem, da je v model vključil nov dejavnik vplivanja na 
vedênje, ki ga je poimenoval kot zaznano kontrola vedênja. Zaznana kontrola vedênja predstavlja 
posameznikovo zaznavanje lastne kompetentnosti za izvajanje določenega vedênja, hkrati pa v 
koncept zaznavanja vključuje posameznikova pričakovanja o pomembnosti zunanjih dejavnikov, ki 
lahko vplivajo na rezultat vedênja. Če posameznik meni, da nima kontrole nad lastnim vedênjem in 
meni, da je njegovo vedênje odvisno od zunanjih dejavnikov, bo motivacija za vedênje nizka, vpliv 
opisane zaznane kontrole na vedênje pa bo posreden (preko vedênjskih namer). Neposreden vpliv 
zaznane kontrole vedênja pa je mogoče zaznati, če posameznikovo vedênje ni odvisno le od stopnje 
motiviranosti za vedênje, marveč tudi od njegove ocene lastnih spretnosti, ki jih potrebuje za 
doseganje zastavljenega cilja (Ajzen in Madden, 1986; nav. po Radovan, 2001). 
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Slika 2: Model načrtovanega vedênja (Ajzen in Madden, 1986; nav. po Radovan, 2001). 
 
 
Bandura (1997) je v socialno kognitivno teorijo vključil kot eno od temeljnih komponent, ki vpliva 
na vedênje, tudi posameznikovo zaznavanje samoučinkovitosti. S tem je poudaril, da vedênje ni 
determinirano zgolj z vplivom dednosti in okolja, marveč so za vedênje pomembni tudi osebni 
dejavniki, med katerimi zavzemajo pomembno vlogo kognitivni, čustveni in motivacijski faktorji. 
Bandura je z recipročnim determinizmom poudaril medsebojno povezanost ter medsebojno 
vplivanje osebnih dejavnikov, vplivov okolja in vedênja, pri čemer pa je poudaril, da je moč 
navedenih dejavnikov, ki vplivajo na vedênje, različna in odvisna od stopnje lastne kontrole vedênja 
posameznika in tudi od cilja samega. Fesel Martinčevič (2004) poudarja uporabnost teorije v 
različnih terapevtskih in svetovalnih pristopih, ki se usmerjajo na katero od omenjenih determinant. 
Učinek delovanja na katerokoli od determinant recipročnega determinizma se lahko odraža tudi na 
drugih dveh.  
 
Za posameznika ni pomemben samo cilj in dosežek, ki je rezultat vedênja, marveč je zanj 
pomembna tudi samorefleksija, v procesu katere pride do individualne interpretacije dosežka. V 
procesu samorefleksije človek analizira in osmisli izkušnje, pridobljene ob izvajanju določenega 
vedênja, evalvira pa tudi kognicijske procese ter vrednoti sebe in svoja dejanja. Ena 
najpomembnejših komponent samorefleksije je prepričanje v lastne sposobnosti in učinkovitost 
vedênja, ki jo lahko poimenujemo kot samoučinkovitost. Samoučinkovitost lahko definiramo kot 
posameznikovo prepričanje in zaupanje v lastne sposobnosti in kompetentnosti, ki jih ima 
posameznik do izvajanja nalog in doseganja ciljev. Samoučinkovitost vpliva tako na motivacijo za 
izvajanje vedênja kakor tudi na dosežke, ki so rezultat vedênja. Posameznik mora imeti poleg 
prepričanja v lastno samoučinkovitost in zmožnost doseganja ciljev tudi ustrezne sposobnosti, ki so 
potrebne za izvajanje aktivnosti, da bo zastavljeni cilj dosegel. Vedênje bo učinkovito, če obstaja 
določena skladnost med samoučinkovitostjo in sposobnostmi posameznika. Bandura poudarja, da 
lahko zaznavanje samoučinkovitosti vpliva tudi na pridobivanje znanja in sposobnosti posameznika, 
ki jih potrebuje za izvajanje določenega vedênja (Bandura, 1997).  
 
Visoka moč prepričanja v lastne sposobnosti spodbuja vztrajanje, ki je potrebno za dosego 
določenega vedênja kljub morebitnim oviram. Nizka moč zaupanja v lastno učinkovitost in 
kompetentnost lahko zniža stopnjo motivacije za izvajanje vedênja, kar celo privede do opustitve 
namere, da posameznik izvede določeno vedênje. 
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Slika 3: Odnos med tremi glavnimi determinantami recipročnega determinizma (Bandura, 1997). 
 
Študije, v katerih so raziskovalci analizirali vpliv samoučinkovitosti na spremembo prehranjevalnih 
navad ljudi, so pokazale, da so bile osebe z višjo stopnjo samoučinkovitosti pri spreminjanju 
vedênja in vztrajanju pri spremembah vedênja uspešnejše od oseb z nižjo stopnjo samoučinkovitosti 
(Schwarzer in Fuchs, 1999). 
 
Radovan (2001) v primerjalni študiji različnih modelov in teorij, ki skušajo definirati 
najpomembnejše dejavnike vplivanja na vedênje ljudi, poudarja medsebojno povezanost 
analiziranih dejavnikov. Vpliv posameznega dejavnika na vedênje je odvisen od interpretacije 
situacije, v kateri se posameznik nahaja. Vloga posameznega dejavnika pa je spremenljiva glede na 
specifičnost situacije in specifičnosti posameznika ter medsebojne interakcije. Najpomembnejšo 
vlogo pri vedênju imajo stališča, pomembna pa je tudi posameznikova ocena privlačnosti cilja. 
Subjektivne norme so najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vedênje, kadar je vedênje pod velikim 
vplivom referenčnih skupin, samoučinkovitost pa je pomembna pri tistih vrstah vedênja, ki od 
posameznika zahtevajo določene spretnosti za doseganje zastavljenega cilja. 
 
 
2.2  Prehransko vedênje otrok in mladostnikov 
 

Na prehransko vedênje in prehranjevalne navade, ki predstavljajo ustaljeno obliko vedenja  
posameznika vplivajo številni fiziološki procesi in nefiziološki dejavniki. Fiziološki procesi v telesu 
regulirajo procese, povezane z vrsto in količino hrane, ki jo zaužije posameznik. Vrsta in količina 
zaužite hrane pri posameznem obroku se spreminja, različna pa je tudi skupna dnevna količina 
zaužite hrane pri posamezniku, ki se lahko spreminja iz dneva v dan. Čustva, socialni dejavniki, 
dnevni ritem, razpoložljivost, dostopnost in cena so le nekateri od številnih nefizioloških 
dejavnikov, ki pomembno vplivajo na vrsto in količino hrane, ki jo posameznik zaužije (Schwartz 
in sod., 2000; Colić Barić, 2002). 
 
2.2.1 Oblikovanje prehranjevalnih navad 
 
Galef (1996) poudarja, da prehranjevalne navade posameznika niso odvisne samo od fizioloških 
procesov hranjenja, ki so značilni za posameznika, temveč na izbor hrane pomembno vpliva 
interakcija med posameznikom ter naravnim in socialnim okoljem, v katerem se prehranjuje. 
Naravno okolje je pomembno, ker je neposredno povezano z razpoložljivostjo hrane in vpliva na to, 
katero vrsto hrane ima posameznik možnost uživati. Socialno ali kulturno okolje ne vpliva zgolj na 
razpoložljivost hrane, ampak tudi na to, katero razpoložljivo hrano bo posameznik izbral za 
uživanje. 
 
Prehranjevalne navade ljudi se v mesecih in letih po rojstvu močno spremenijo. Spreminja se izbor 
živil, ki jih posameznik uživa, kakor tudi frekvenca uživanja obrokov in dnevni ritem 
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prehranjevanja, ki ga zaznamuje predvsem čas in število zaužitih obrokov hrane. V prvih mesecih 
življenja predstavlja glaven in najpomembnejši vir hrane za otroka materino mleko. Novorojenček 
uživa materino mleko v nekajurnih presledkih in dnevno zaužije tudi do deset obrokov hrane. Ta 
način prehranjevanja se z intenzivno rastjo in razvojem spreminja. Pri šestih mesecih dojenčkove 
starosti se v njegovo prehrano prične uvajati tudi druga živila, ki počasi pričnejo prevladovati v 
njegovi prehrani. V nekaj letih otrok preide na ritem prehranjevanja, ki običajno vključuje le še tri 
glavne dnevne obroke. Prehranjevalne navade in vedênje, povezano s hranjenjem, postaja vse bolj 
zaznamovano z osnovnimi kulturnimi značilnostmi prehranjevanja ljudi, ki veljajo za okolje v 
katerem otrok živi (Birch in sod., 1999b). 
 
Vzorec prehranjevanja najpogosteje označujemo s pogostostjo uživanja obrokov hrane, količino 
zaužite hrane pri posameznem obroku in z vrsto hrane, ki jo zaužije posameznik. Ugotovimo lahko, 
da ima učenje vpliv na to kaj, kdaj in koliko hrane posameznik poje. Pri otrocih poteka hranjenje 
pod vplivom številnih fizioloških procesov, ki  nadzirajo procese zaznavanja lakote in sitosti, na 
hranjenje pa vplivajo tudi številni drugi dejavniki, kot so dnevni čas in vrsta ponujene hrane na 
krožniku. Prehransko vedênje otrok je zaznamovano s kulturnimi vplivi, ki se odražajo tudi v 
načinu priprave hrane, določeno pa je tudi z asociativnim pogojevanjem in socialnim procesom 
učenja (Birch in sod., 1999b).  
 
V prvih petih letih življenja so otroci izpostavljeni številnim oblikam formalnega in neformalnega 
prehranskega izobraževanja. Starši otrokom nudijo številne informacije o hrani in hranjenju. Te 
informacije vključujejo podatke o izvoru živila, o posledicah uživanja živila na organizem kakor 
tudi o označevanju živil kot »dobrih« in »slabih«. Starši otroku tudi predstavijo sprejemljive in 
nesprejemljive postopke priprave hrane kakor tudi možne kombinacije uživanja posameznih živil, 
ki sestavljajo posamezni obrok. Za dojenčke in mlajše otroke, ki še niso sposobni samostojnega 
hranjenja, predstavlja hranjenje pomemben socialni stik z osebo, ki hrani otroka. Zgodnje hranjenje 
otroka je zaznamovano s procesom, v katerem oseba, ki hrani otroka, močno vpliva na otrokovo 
hranjenje. Starši imajo nadzor nad tem kaj, kdaj in koliko bo otrok jedel. Otroka spodbujajo, da 
zaužije določeno hrano, lahko pa mu tudi omejujejo dostop do določenih živil (Birch in sod., 
1999b). 
 
Katero hrano otrok sprejema, je odvisno predvsem od okolja, v katerem otrok živi in od socialnih 
odnosov, ki se razvijejo med otrokom in starši oziroma osebo, ki skrbi za otroka oziroma ga hrani.  
 
2.2.2 Izbor in sprejemanje hrane  
 
Človek je vsejed (omnivor), kar pomeni, da uživa zelo raznoliko hrano, ki vključuje živila 
živalskega kot tudi rastlinskega izvora. Na izbor in uživanje pestre in zelo raznolike hrane ima 
ključen vpliv proces učenja, ki je povezan tudi z genetskimi predispozicijami posameznika ter 
procesi poskušanja raznovrstne hrane. Prednost omnivorov pred specialisti je, da svoje 
prehranjevanje lažje prilagodijo okolju, v katerem živijo, to pa jim nudi široke možnosti poskušanja 
hrane in tudi učenja, katera hrana bi bila za uživanje najprimernejša in katera ne.  
 
Senzorično zaznavanje hrane pomembno vpliva na izbor hrane, ki jo uživamo. Okus, vonj in 
tekstura hrane so najpomembnejše senzorične lastnosti, ki vplivajo na izbor hrane. 
 
Otroci imajo nenaučeno preferenco do sladkega okusa, zavračajo pa hrano, ki je kislega in grenkega 
okusa. Poskusi na dojenčkih, starih le nekaj dni, so pokazali, da se na tekočino sladkega okusa 
odzivajo s sproščanjem obrazne muskulature ter rahlim nasmehom. Zaznavanje grenkih substanc pa 
otroci prikažejo z obrazno mimiko, ki kaže na nezadovoljstvo ter značilnim gibanjem jezika. 
Nenaučena je tudi preferenca do slanega okusa, ki se pojavi v prvem mesecu življenja. Omnivori 
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imamo tudi predispozicije za zavračanje nepoznane hrane (neofobija), kar posameznika lahko 
obvaruje pred tem, da bi zaužil hrano, ki vsebuje toksične snovi. Imamo predispozicije, da se 
naučimo povezav med okusom hrane in gastrointestinalnimi posledicami, ki jih lahko povzroči 
uživanje hrane določenega okusa. Opisane predispozicije lahko označimo kot adaptacijo organizma 
na razmere v okolju (Birch, 1999a, Birch in sod., 1999b; Galef, 1996; Steiner, 1979). 
 
Conner in Armitage (2002) ugotavljata, da se ob rojstvu izraža nenaučena preferenca do sladkega 
okusa in odpor do grenke in kisle hrane, vendar se v procesu izkušenjskega učenja ob uživanju 
raznovrstne hrane in sprejemanju različnih okusov oblikuje osebna nagnjenost do uživanja določene 
hrane.  
 
Rozin in Fallon (nav. po Conner in Armitage, 2002) sta definirala tri glavne vzroke, ki vplivajo na 
to, da posameznik zavrača določeno hrano, in sicer:  

a) senzorično-emocionalni vzrok,  
b) vnaprejšnje pričakovanje negativnih posledic uživanja določene hrane na organizem 
c) ter poznavanje izvora hrane.  
 

Senzorično-emocionalni odziv je povezan s prepričanjem, da ima določena vrsta živila ali jed 
neustrezne senzorične lastnosti, kot sta neprijeten vonj ali okus, kar pri posamezniku povzroči 
odklanjanje takšne hrane, čeprav je med ljudmi, ki živijo v istem okolju, ta hrana sprejemljiva za 
uživanje, za druge pa je lahko neokusna.  
 
Posameznik lahko zavrača določeno hrano, ker je prepričan, da je hrana lahko nevarna, uživanje te 
hrane pa bi povzročilo slabo telesno počutje, alergijo, rakavo obolenje ali bi vplivalo na nastanek 
druge bolezni. Hrana se zato pogosto označuje kot »dobra« oziroma »slaba« za zdravje. Če zdravje 
predstavlja posamezniku pomembno vrednoto, bo navedeno prepričanje pomembno vplivalo na 
njegovo odločitev, da uživa »zdravo« hrano in odklanja »nezdravo« hrano.  
 
Pogosto se hrana, ki ni tipična za prehrano ljudi v določenem kulturnem okolju, označuje kot 
neprimerna za uživanje. Zavračanje hrane, ki je povezano s kulturnim okoljem, je lahko izzvano s 
poznavanjem izvora hrane in se ob določenih primerih lahko izrazi tudi kot gnus.  

 
Zavračanje hrane ima tako biološki kot tudi socialni oziroma kulturni vzrok. Zavračanje neokusne 
hrane ter hrane, ki izzove negativne posledice za organizem, je značilno za vse živalske vrste, 
zavračanje hrane zaradi neprimernosti ali gnusa pa je značilno le za človeško vrsto.   
 
Pliner (1994) in Birch in sod. (1987) definirajo neofobijo kot neutemeljen strah pred nepoznanim 
živilom oziroma hrano. Neofobija omejuje posameznika, zlasti otroka, da bi zaužil ali poskusil 
nepoznano hrano. V otroštvu je lahko neofobija otroka povezana z neofobijo, ki se pojavlja tudi pri 
njihovih starših. Pomembno je, da je nepoznana hrana predstavljena tudi na ustrezen vizualni način 
in z že poznano hrano. Če imajo otroci priložnost okusiti nepoznano hrano, to prispeva k boljšemu 
sprejemanju te hrane. Pomembno je, da nova in nepoznana hrana po uživanju ne povzroča 
gastrointestinalnih težav, kot so slabost in bruhanje, kar bi močno otežilo možnost ponovnega 
uživanja zaužite hrane. Sprejemanje nove hrane poteka postopoma, izražanje neofobije pa se tudi s 
starostjo otroka zmanjšuje. Birch in Marlin (1982) navajata, da je najmočnejša pri otrocih, starih 
dveh let. Običajno je mogoče pričakovati, da posameznik sprejme novo živilo ali jed šele po 8- do 
15-kratni ponovitvi. Sprejetje nove hrane in okusa pomeni, da je prišlo do procesa učenja, v katerem 
je posameznik na osnovi pozitivnih izkušenj z uživanjem nepoznane hrane to hrano tudi sprejel. 
 
Afiniteta do sladkega okusa in do uživanja energijsko goste hrane predstavlja v okolju, kjer je 
razpoložljivost hrane zadostna tudi tveganje za zdravje. Prekomerno uživanje energijsko goste  in 
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sladke hrane predstavlja tveganje za nastanek različnih obolenj, kot so debelost, bolezni srca in 
ožilja, sladkorna bolezen, nekatere vrste raka. Sodobna priporočila zdravega prehranjevanja, ki 
omejujejo uživanje živil z večjo vsebujejo enostavnih sladkorjev, maščob in soli prihajajo v konflikt 
z naravnimi predispozicijami človekove afinitete do uživanja energijsko goste hrane. Konflikt se 
izraža, ker je afiniteta do sladkega okusa in energijsko goste hrane povezana s hedonskim odzivom 
na hrano (Galef, 1996).  
 
Cardelo (1996) navaja, da je hedonski odziv na hrano povezan z občutki zadovoljstva ob uživanju 
določene hrane. Zagotovo gre za fenomenološko komponento zadovoljstva in nezadovoljstva, ki je 
povezana s senzoričnim zaznavanjem hrane. Fizični senzorični dražljaj, ki izzove pri določenih 
ljudeh zadovoljstvo, lahko pri drugih izzove nezadovoljstvo. Zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, 
ugajanje ali neugajanje ni zgolj senzoričen pojav, ampak predvsem emocionalen, ki temelji na 
preteklih kognitivnih izkušnjah. Z intenziteto senzoričnega dražljaja se povečuje tudi zadovoljstvo, 
vendar le do najvišje točke zadovoljstva (angl. bliss point). Č e se moč dražljaja še stopnjuje, se 
stopnja zadovoljstva zmanjšuje do nevtralne točke. Nadaljnje stopnjevanje privede do negativnega 
hedonskega odziva, ki se izraža kot nezadovoljstvo. 
 
2.2.3 Vpliv bioloških dejavnikov na prehransko vedênje 
 
Količina zaužite energije, ki jo posameznik dnevno zaužije, se lahko spreminja iz dneva v dan. 
Razlikuje se med posamezniki kot tudi pri posamezni osebi in ni vedno povezana z dnevnimi 
energijskimi potrebami, saj posameznik lahko zaužije več oziroma manj energije, kot jo potrebuje. 
Zaradi omenjenega načina prehranjevanja skuša organizem s posebnimi fiziološkimi mehanizmi 
zagotavljati energijsko homeostazo. Če energije manjka, se pojavi občutek lakote in želja po 
hranjenju, prevelika količina zaužite energije pa se v telesu shranjuje predvsem v obliki maščob in 
predstavlja rezervo za obdobja, ko energije primanjkuje (Schwarts in sod., 2000). 
 
Osrednja fiziološka regulacija apetita in procesi hranjenja so regulirani preko nevrotransmiterjev in 
posebnih peptidov, ki se izločajo v centralnem živčnem sistemu, zlasti hipotalamusu ter v 
gastrointestinalnem traktu in drugih visceralnih organih. Najbolj poznani nevrotransmiterji in 
peptidi, ki stimulirajo hranjenje, so glukokortikoidi, noradrenalin, serotonin, nevropeptid Y, 
melanin, galanin, grelin, hranjenje pa najpogosteje zavirajo insulin, leptin, amilin, proinflamatorni 
(vnetni) citokini in peptid YY3-36 (Ahima in Osei, 2001). 
 
YY3-36 je hormon, ki ga izločajo endokrine celice tankega in debelega črevesa. Omenjeni peptid 
lahko reducira apetit in s tem vnos hrane v telo tako pri glodalcih kot tudi pri ljudeh (Morton in 
sod., 2006; Gee in sod., 2008). 
 
Grelin se primarno izloča iz želodca in hipotalamusa kot stimulator lakote in hranjenja, reducira pa 
oksidacijo maščob v telesu. Izločanje grelina se pred uživanjem hrane poveča in se med vnosom in 
po vnosu hrane v telo znižuje (Ahima in Osei, 2001).  
 
Plazemska količina grelina je pri suhih ljudeh običajno višja kot pri debelih ljudeh. Povečane 
količine je zaznati pri ljudeh, ki so na različnih dietah, s katerimi želijo znižati svojo telesno težo, 
kar potrjuje hipotezo, da grelin sodeluje v procesih dolgoročnega uravnavanja telesne teže 
posameznika (Morton in sod., 2006; Gee s sod, 2008).  
Nižje količine grelina so opazili pri ljudeh z obvodom želodca, kar bi lahko vplivalo tudi na 
znižanje telesne teže po opravljenem posegu (Cummings in sod., 2002).  
 
Insulin, hormon trebušne slinavke, deluje na centre v centralnem in perifernem živčnem sistemu, ki 
so vključeni v procese hranjenja ter tako pomembno vpliva na uživanje hrane. Vključen je v sintezo 
in skladiščenje maščobnih zalog v telesu. To je bil prvi odkriti hormon, za katerega je bilo 
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dokazano, da je neposredno vključen v fiziološke procese, ki potekajo v centralnem živčnem 
sistemu in so v neposredni povezavi z vnosom hrane v telo. Insulin vstopa v možgane in deluje na 
procese, ki vplivajo na to, da posameznik zmanjša vnos energije v telo.  
 
Nevropeptid Y se sintetizira v predelih hipotalamusa, v katerih poteka uravnavanje hranjenja ter 
izločanje hormonov. Manjša količina serotonina in povečana količina nevropeptida Y je povezana s 
povečano željo po uživanju hrane, bogate z ogljikovimi hidrati. Količina nevropeptida Y v telesu 
med stradanjem narašča, kar bi lahko bil vzrok za to, da se apetit poveča (Ahima in Osei, 2001, Gee 
s sod., 2008). 
 
Leptin je hormon, ki se sintetizira predvsem v maščobnem tkivu in se transportira v hipotalamus, 
kjer se vključuje v nevrološke procese, ki uravnavajo procese hranjenja. Leptin se pogosto omenja 
kot signalni hormon, ki regulira velikost zaužitega obroka in skupaj s holecistokininom sodeluje pri 
zaviranju hranjenja. Vključen je v procese uravnavanja količine insulina in glukoze v krvi ter 
procese oksidacije maščob. Preko leptina v centralni živčni sistem prihajajo informacije o 
energijskih zalogah v maščobnem tkivu. S supresijo apetita in povečano porabo energijskih zalog 
organizma sodeluje pri uravnavanju energijske homeostaze v telesu. Obstaja pozitivna korelacija 
med leptinom in telesno maščobo saj je večja količina maščobnega tkiva povezana z več leptina v 
krvi in obratno. Količina leptina se v krvi poveča tudi v času prekomernega hranjenja, stradanje pa 
zmanjša količino leptina v krvi. Sinteza leptina je lahko stimulirana tudi z insulinom, 
glukokortikoidi, estrogenom in proinflamatornimi citokini. Sinteza leptina v telesu se lahko zniža 
tudi s pomanjkanjem insulina. Glede na fiziološke lastnosti delovanja ima leptin pomembno vlogo 
pri procesu hranjenja, s svojim delovanjem pa pomembno prispeva k preprečevanju pojava 
prekomerne prehranjenosti in debelosti (Morton in sod., 2006, Ahima in Osei, 2001).  
 
Zaznavanje sitosti 
Večina vretenčarjev uživa hrano v določenih časovnih presledkih oziroma v obliki obrokov. Morton 
in sodelavci (2006) navajajo, da imajo na odločitve o času hranjenja in vrsti zaužite hrane 
pomemben vpliv številni notranji in zunanji dejavniki, med katerimi prevladujejo predvsem čustva, 
ustaljen dnevni ritem hranjenja, okus hrane in razpoložljivost hrane. Regulacija občutka sitosti, ki se 
pojavlja med hranjenjem in ob koncu hranjenja, je pod večjim vplivom bioloških dejavnikov in 
centralnega živčnega sistema, kakor pa to velja za čas hranjenja ter vrsto zaužite hrane. Občutek 
sitosti, ki ga posameznik zaznava, je biološko determiniran in tudi napovedljiv proces.  
 
Blundell in Rogers (1991) sta definirala štiri stopnje sitosti, ki privedejo do prenehanja hranjenja: 
senzorično specifična sitost, kognitivna stopnja, stopnja po hranjenju ter post-absorptivna stopnja. 
Prva stopnja je povezana z zaznavanjem senzoričnih lastnosti hrane, predvsem vonja, okusa, 
temperature in teksture hrane. Zaznavanje senzoričnih lastnosti med hranjenjem vpliva na 
zmanjšanje občutka lakote ter želje po nadaljnjem hranjenju. Ob uživanju določene hrane, zlasti 
hrane, ki smo jo že uživali, se sprožijo kognitivni občutki, ki so posledica izkušenj oziroma učenja, 
ki se je odvijalo med predhodnim uživanjem enake hrane. Kognitivna zaznava pripomore k temu, 
da si ustvarimo predstavo o tem, koliko določenega živila ali jedi običajno pojemo in kakšni občutki 
se ob tem pojavljajo. Po prenehanju hranjenja nastopi tretja faza, v kateri se odvijajo procesi 
prebave, ki vključujejo procese praznjenja želodca in izločanja hormonov v prebavilih ter 
stimulacijo različnih receptorjev. Vsi ti procesi vplivajo na inhibicijo nadaljnjega hranjenja. V 
zadnji, postabsortivni fazi hranilne snovi prehajajo v kri, zviša se nivo glukoze v krvi, izločajo pa se 
tudi snovi, ki vplivajo na centre za sitost, ki se nahajajo v centralnem živčnem sistemu.  
 
Na občutek sitosti vplivajo mehanski in kemični dražljaji, ki se sprožijo v želodcu in tankem 
črevesu. Pomembni so tudi signali, ki se sprožijo v času energijskega metabolizma v jetrih ter 
različni hormoni (primer: holecistokinin, ki nastaja v sluznici začetnega dela črevesa in povzroča 
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kontrakcijo žolčnika ter poveča izločanje pankreasnega soka), ki spodbudijo sekrecijo 
neuroendokrinih celic v lumen prebavnega takta. Sproženi signali dosežejo nucleus tractus 
solitarius – NTS, ki se nahaja v spodnjem delu možganov. V NTS se nahajajo centri, ki so vključeni 
v procese zaznavanja okusa in sitosti, zbirajo pa se tudi senzorične informacije iz prebavil in drugih 
trebušnih organov. NTS in lateralni parabrahialni nukleus sta se sposobna direktno odzvati na 
leptin. V NTS konvergirajo tudi informacije o okusu hrane, ki prihajajo iz ustne votline (Ahima in 
Osei, 2001).  
 
Leptin, ki ga izločajo celice maščobnega tkiva, in insulin, ki ga izločajo celice trebušne slinavke, 
medsebojno delujeta in skupaj s centralnim živčnim sistemom vplivata na uravnavanje količine 
zaužite hrane ob obroku. Insulin in leptin vplivata na stimulacijo katabolnih poti in na inhibicijo 
anabolnih procesov v telesu. Številni poizkusi na živalih kažejo, da ima leptin pri uravnavanju 
energijske homeostaze pomembnejšo vlogo kot insulin. Izkazalo se je, da se pri diabetesu tipa ena, 
ko trebušna slinavka ne izloča več insulina, nivo plazemskega leptina pa je nizek, pojavi izrazita 
hiperfagija. Ob intravenoznem dodajanju leptina pacientom s hiperfagijo in nizko vsebnostjo 
insulina v krvi je bila hiperfagija odpravljena (Schwartz in sod., 2000). 
 
Leptin vpliva na sintezo in izločanje proteinov v arcuate hipotalmus nucleus (ARC), ki aktivirajo 
specifične nevrone, ki prenašajo signale do drugih možganskih centrov za regulacijo hranjenja, 
uporabo energijskih zalog in izločanje različnih hormonov.  
 
V času hujšanja oziroma zmanjšanega vnosa hrane v telo se zniža nivo leptina in insulina v 
možganih. Nizka količina omenjenih hormonov aktivira anabolne nevralne poti, ki stimulirajo 
hranjenje in zavirajo porabo energije, znižajo pa aktivacijo katabolnih poti, kar povzroča anoreksijo 
in izgubljanje teže.  
 
2.2.4 Vpliv psiholoških in socialnih dejavnikov na prehransko vedênje otrok 
 
Na prehransko vedênje posameznika vplivajo različni biološki dejavniki, pomembno vlogo pa imajo 
tudi različni psihosocialni vplivi. Raziskovalci so razvili številne teoretične modele in teorije, s 
katerimi želijo napovedovati in pojasnjevati vedênjske značilnosti posameznika. Teorija 
načrtovanega vedênja (angl. Theory of planned behavior) predstavlja pogosto uporabljeno 
teoretično osnovo za analizo prehranskega vedênja posameznika. Omenjena teorija predpostavlja, 
da je vedênje posameznika determinirano z vedênjskimi namerami, te pa so pod vplivom stališč, 
subjektivnih norm in zaznane kontrole vedênja. Subjektivne norme predstavljajo posameznikovo 
zaznavanje splošnega socialnega pritiska na izvajanje določenega vedênja, zaznana kontrola 
vedênja pa predstavlja percepcijo zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na vedênje, in neposredno določa 
namere in vedênje. 
 
Pri relativno enostavnem vedênju imajo najpomembnejšo vlogo stališča, subjektivne norme pa 
pomembno vplivajo na vedênje, kadar je vedênje pod velikim vplivom referenčnih skupin. 
Samoučinkovitost, ki se izraža s prepričanjem o lastni uspešnosti in občutenju osebne 
kompetentnosti, je pomembna pri vedênju, ki zahteva določene spretnosti za doseganje 
zastavljenega cilja  (Radovan, 2001). 
 
Opisani modeli poudarjajo pomembne parametre, ki vplivajo na prehransko vedênje posameznika in 
jih je pri raziskavah prehranskega vedênja smiselno analizirati in upoštevati pri interpretaciji 
rezultatov.  
 
Cullen in sod. (2001) navajajo tri pomembne dejavnike, povezane z recipročnim determinizmom, ki 
vplivajo na prehransko vedênje otrok. Izpostavlja fizično okolje, ki obdaja otroka. V fizičnem 
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okolju je otroku razpoložljiva določena hrana doma, v šoli in restavracijah ter dostopnost hrane, ki 
je otroku ponujena v obliki ter v prostoru, ki spodbuja uživanje hrane. Drugi dejavnik okolja je 
družinsko okolje in vedênje družine, ki ga zaznamujejo posnemanje, normativna pričakovanja, 
vodenje gospodinjstva, normativna prepričanja in vedênje družine ter življenjski slog staršev. Poleg 
družinskega okolja imajo na vedênje otrok velik vpliv vrstniki. Za otroka so pomembna normativna 
pričakovanja, prepričanja ter vedênje njihovih vrstnikov. Med osebnimi dejavniki avtorji 
izpostavljajo samoučinkovitost, preferenco do določene hrane ter lastna pričakovanja.  
 

 
 
Slika 4: Shema socialnokognitivnih vplivov na prehransko vedênje otrok (Cullen in sod., 2001). 
 
Cusatis in Shannon (1996) sta ugotovila, da je visoka stopnja samoučinkovitosti pri mladostnikih 
pomembna za oblikovanje specifičnih navad, povezanih z uživanjem živil z več maščobe in 
sladkorja. Visoka stopnja samoučinkovitosti je bila povezana z zmanjšano pogostostjo uživanja 
omenjenih živil. 
 
French in sod. (1999) so ugotovili, da so se mladostniki s pozitivnim prepričanjem do uživanja 
prigrizkov z manjšo vsebnostjo maščob in visoko stopnjo samoučinkovitosti običajno odločali tudi 
za nakup teh živil. 
 
Raziskovalci so analizirali različne dejavnike, ki v času mladostništva vplivajo na uživanje mlečnih 
izdelkov in posredno tudi kalcija. Ugotovili so, da je bila količina zaužitega kalcija pri fantih, ki so 
bili vključeni v raziskavo, odvisna od razpoložljivosti mleka pri obrokih, priljubljenosti okusa, 
uživanja zajtrka, višjega ekonomskega statusa in podpore okolja za zdravo prehranjevanje. Uživanje 
mleka in mlečnih izdelkov pa je bilo v obratni zvezi z uživanjem hitre hrane in sladkih in gaziranih 
pijač. Na uživanje mleka in mlečnih izdelkov pri dekletih so vplivala tudi njihova stališča do 
zdravega načina prehranjevanja in samoučinkovitost v povezavi z zmožnostjo zdrave izbire živil 
(Larson in sod., 2006). 
 
Številne raziskave, ki so bile opravljene v laboratorijskih razmerah in izven laboratorijev, so 
pokazale, da osebe, ki hrano uživajo v prisotnosti drugih oseb, običajno zaužijejo večjo količino 
hrane kakor, če jo uživajo sami. Količina zaužite hrane pa je lahko odvisna od velikosti skupine, 
vrste obroka ter medsebojnih poznanstev oseb, ki se skupaj hranijo. Rezultati raziskave, pri kateri 
so ponudili večerjo posameznikom, ki so nato uživali hrano sami, v paru ali v skupini štirih oseb, je 
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potrdila domnevo, da osebe v paru oziroma večji skupini pojedo več kot pa, če bi jedli sami. 
Posamezniki, ki so sladico uživali v družbi prijateljev, so pojedli več kot osebe, ki so jo uživali v 
družbi nepoznanih ljudi, kar potrjuje ugotovitev, da je socialno okolje pomembno za uživanje hrane  
(De Castro, 1997; Clendenen in sod., 1994). 
 
Conner in Armitage (2002) ugotavljata, da obstajata dva pomembna razloga, da posameznik zaužije 
več hrane, če jo uživa skupaj z drugimi osebami. Prvi razlog je čas, drugi pa odsotnost zadržkov. De 
Castro in Brawer (1992) sta ugotovila, da oseba, ki se hrani v skupini, ne samo da zaužije več hrane, 
ampak se tudi dlje časa zadrži pri hranjenju, pri čemer pa ne uživa hrane počasneje.  
 
Razlike v prehranjevanju se pojavljajo tudi med spoloma. Backman in sod. (2002) ugotavljajo, da 
imajo dekleta v primerjavi s fanti oblikovan pozitivnejši odnos do zdravega načina prehranjevanja, 
močnejše subjektivne norme ter namere, da se bodo zdravo prehranjevale. 
 
Vpliv staršev na prehransko vedênje otrok 
Vpliv staršev na uživanje hrane njihovih otrok je kompleksen. Otroci svoje starše opazujejo pri 
hranjenju in njihovem vedênju ob uživanju hrane ter jih pri tem posnemajo. Na prehrano otrok 
vplivajo s svojim avtoritativnim ali permisivnim odnosom, različnimi oblikami spodbujanja ter z 
ustvarjanjem  pogojev, ki omogočajo dostopnost in razpoložljivost določene hrane (Birch in Fisher, 
1998a; Hearn in sod., 1998; Johnson in Birch, 1994).  
 
Birch in Fisher (1998a) ugotavljata, da je raziskovanje vpliva genetskih dejavnikov in okolja na 
oblikovanje prehranjevalnih navad otrok težavno, saj starši vplivajo na prehrano otrok tako z 
genetskega vidika kot tudi z oblikovanjem okolja, v katerem otrok živi.  
 
Starši lahko s pretiranim nadzorovanjem otrokovega prehranjevanja spodbudijo pojav nagnjenosti 
otroka do uživanja hrane, ki je bogata z maščobo, je energijsko gosta, omejijo pa ga tudi pri 
izbiranju in uživanju raznovrstne hrane. Prepričanje staršev, da otroci potrebujejo pomoč in nadzor 
pri odločanju o tem, kaj, kdaj in koliko hrane morajo otroci zaužiti, lahko omeji otrokovo 
sposobnost samoregulacije uravnavanja energijskega vnosa, ki je običajno dobro nadzorovan s 
fiziološkimi procesi zaznavanja občutka lakote in sitosti. Raziskava med otroki, starimi od 3 do 5 
let, je pokazala, da so otroci, ki so jim starši običajno omejevali dostopnost do prigrizkov, v 
primerjavi z otroki, katerih starši niso izvajali posebnih omejitev, zaužili več prigrizkov v času, ko 
ni bilo omejenega dostopa. Iz opisanih ugotovitev sledi, da omejevanje uživanja posameznih živil 
pri otrocih lahko spodbuja uživanje teh živil v času, ko niso nadzorovani (Birch, 1998b). 
 
Skinner in sod. (2002) so v longitudinalni študiji, v katero so bile vključene matere z otroki, starimi 
od 2 do 3 let, spremljali preferenco otrok do določenih živil in dejavnike, ki vplivajo na spremembe 
preferenc do 8. leta starosti. Ugotovili so, da je preferenca otrok do določene hrane povezana s 
preferenco matere do hrane ter da hrano, ki jo zavrača mama, pogosteje zavrača tudi otrok ter da 
hrano, ki je nikoli ni poskusila mati, manj pogosto poskusijo tudi njeni otroci. Omenjene povezave 
potrjujejo tudi domnevo, da matere otrokom ne ponujajo hrane, do katere na čutijo posebne 
preference. Raziskava je pokazala, da velik delež otrok oblikuje preferenco do določene hrane že v 
starosti od 2 do 3 let. 
 
Backman in sod. (2002) ugotavljajo, da so matere za mladostnike, stare od 14 do 19 let, 
najpomembnejše osebe, ki vplivajo na oblikovanje njegovih prehranjevalnih navad. 
 
Otroci opazujejo svoje starše in na osnovi njihovega vedênja oblikujejo tudi svoje vedênje. 
Raziskava prehranjevalnega vedênja pri otrocih, mlajših od štirih let, je pokazala, da so otroci raje 
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poskušali in sprejemali novo in nepoznano hrano, kadar so to najprej storili odrasli, še posebej, če je 
to storila mati (Birch, 1987). 

Dowda in sod. (2001) ugotavljajo, da se pri otrocih in mladostnikih v starosti od 8 do 16 let 
pogosteje pojavlja povečana telesna teža, če imajo povečano telesno težo njihovi starši. Dekleta, ki 
gledajo televizijo več kot štiri ure na dan, imajo pogosteje povečano telesno težo kot dekleta, ki jo 
gledajo manj kot štiri ure dnevno. Fantje in dekleta v starosti od 14 do 16 let imajo manj pogosto 
povečano telesno težo, če so vključeni v kakšen šport ali športni klub. Dekleta iz številčnejših 
družin ter fantje iz družin z višjimi dohodki so manj pogosto prekomerno težki. Ti rezultati kažejo 
na to, da je družinsko okolje povezano s pojavom prekomerne telesne teže pri otrocih in 
mladostnikih. 

Analiza pogostosti uživanja sadja, sokov in zelenjave pri otrocih, ki jo je opravila Cullen s 
sodelavci (2001), je potrdila domneve, da na uživanje sadja, sokov in zelenjave vplivajo starši, 
normativno prepričanje vrstnikov ter razpoložljivost sadja in zelenjave. 

Uživanje sladkih in gaziranih pijač med otroki je tudi povezano s pogostostjo uživanja omenjenih 
pijač pri njihovih starših. Raziskava, ki jo je s sodelavci opravila Grimm (2004), je pokazala, da 
otroci, katerih starši redno uživajo sladke in gazirane pijače, uživajo omenjene pijače statistično 
pomembno pogosteje kot otroci staršev, ki teh pijač ne uživajo redno. 

Nezadostno uživanje hrane, ki je povezano s količinsko manjšim vnosom hrane v telo in na kar 
vpliva pomanjkanje denarja v družini ali pa zmanjšana dostopnost hrane, je lahko pomemben 
dejavnik, ki vpliva na prehransko vedênje posameznika.  

Casey in sod. (2001) ugotavljajo, da otroci, ki živijo v družinah z nižjimi finančnimi prihodki in ne 
glede na to, ali imajo na razpolago dovolj hrane ali pa so količine hrane nezadostne, zaužijejo enako 
količino beljakovin, ogljikovih hidratov, skupnih maščob in holesterola. Otroci obeh primerjanih 
skupin so enako pogosto telesno aktivni in enako pogosto gledajo televizijo. V obeh skupinah je 
tudi enak delež otrok s povečano telesno težo in debelostjo. Primerjava otrok, ki živijo v 
gospodinjstvih z višjimi finančnimi prihodki, in otrok, ki živijo v gospodinjstvih z nižjimi prihodki, 
pa je pokazala, da otroci družin z nižjimi prihodki zaužijejo manj energije in skupnih ogljikovih 
hidratov, a več holesterola. Otrok s povečano telesno težo je več v družinah z nižjimi prihodki, ti 
otroci pa zaužijejo tudi manj sadja in preživijo več časa pred televizijo kot otroci iz družin z višjimi 
prihodki. 

Neumark Sztainer (2003) je skupaj s sodelavci analizirala povezanost različnih 
socialnodemografskih dejavnikov s prehrano mladostnikov. Raziskovalci so ugotovili, da ima 
družinsko življenje pomemben vpliv na prehrano mladostnika. Ugotovili so, da obstaja močna 
statistično pomembna povezanost med številom dnevnih obrokov, ki jih mladostnik zaužije doma, 
in kakovostjo njegove prehrane. Študija je pokazala, da so mladostniki, ki so doma zaužili več 
obrokov hrane, zaužili več sadja, zelenjave, različnih žit in hrane, bogate s kalcijem, manj pa 
sladkih in gaziranih pijač (soft dinks) v primerjavi z mladostniki, ki so doma zaužili manjše število 
obrokov. Pozitivna povezanost je bila ugotovljena tudi med številom doma zaužitih obrokov in 
skupnim energijskim vnosom, zaužitim kalcijem, železom, folati, prehranske vlaknine in vitaminov 
A, C, E in B6.  

Ameriški avtorji (Gillman in sod., 2000) so ugotovili, da je uživanje večerje skupaj z družinskimi 
člani povezano z zdravim načinom prehranjevanja otrok. Otroci, stari od 9 do 14 let, ki so doma 
pogosto uživali večerjo, so v primerjavi s tistimi, ki so večerjo uživali neredno, zaužili več sadja in 
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zelenjave, manj ocvrtih živil, gaziranih pijač, nasičenih in trans maščobnih kislin ter več prehranske 
vlaknine. 

Larson in sod. (2007) v petletni longitudinalni študiji ugotavljajo, da je večje število obrokov, ki so 
jih mladostniki, stari 16 let, redno uživali doma, pozitivno vplivalo na pogostost uživanja sadja, 
temnozelene in oranžne zelenjave ter na zmanjšano količino popitih sladkih in gaziranih pijač v 
zgodnji odrasli dobi (starost: 20 let). Rezultati so pokazali, da prehrana mladostnika v družini vpliva 
na kakovost prehrane in vzorec uživanja obrokov hrane v zgodnjem odraslem obdobju. Opisane 
ugotovitve potrjujejo tudi raziskave, v katere so bili vključeni mlajši mladostniki. Burgess 
Champoux in sod. (2009) so izvedli petletno longitudinalno raziskavo med mladostniki, ki so bili na 
začetku raziskave stari povprečno 12,8 leta in na koncu 17,2 leta. Pogostost uživanja zajtrka, kosila 
in večerje pri fantih in zajtrka ter večerje pri dekletih na začetku raziskave je bila pozitivno 
povezana s pogostostjo uživanja omenjenih obrokov ob koncu raziskave čez pet let. Pri fantih je 
bilo redno uživanje obrokov v družini negativno povezano z uživanjem hitre hrane ob koncu 
raziskave, pri obeh spolih pa je bilo v pozitivni povezanosti z uživanjem zelenjave, živil z večjo 
vsebnostjo kalcija, prehranske vlaknine, kalcija, magnezija, kalija, železa, cinka, folatov in 
vitaminov A in B6. Raziskovalci so tako ugotovili, da je skupno uživanje rednih obrokov hrane v 
družini pomembno za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad mladostnikov. 

Glede na pomembne ugotovitve raziskav, ki potrjujejo vpliv staršev in družinskega življenja na 
prehrano otrok in mladostnikov, Jezewska Zychowicz (2004) predlaga, da se proces prehranskega 
izobraževanja usmeri tudi na družino in v okviru družinskega življenja tudi na  specifične potrebe 
družinskih članov.  

Vpliv vrstnikov na prehransko vedênje otrok 

V srednjem in poznem otroštvu je vpliv vrstnikov na vedênje otrok velik. Moč vplivanja je odvisna 
od področja. Vrstniki v obravnavanem razvojnem obdobju pomembno vplivajo na oblačenje, modo, 
glasbo, izbiro prijateljev, skupine druženja in vrsto knjig, ki jih otroci berejo. Vrstniki lahko 
vplivajo tudi na pojav negativnih oblik vedênja, kot so kajenje, uživanje alkohola in drog. Različne 
študije so pokazale, da imajo starši v srednjem in poznem otroštvu pomembnejši vpliv kot vrstniki 
na izbiro šole oziroma izobraževanje otrok, na izbiro interesnih dejavnosti in način porabe denarja 
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). 

V srednjem in poznem otroštvu otroci razvijajo tudi prijateljstva, ki ima različne razvojne stopnje. 
V poznem otroštvu (od 10 in 11 let) prevladuje normativna stopnja prijateljstva, kar pomeni, da na 
izbiro prijateljev in prijateljske odnose vplivajo predvsem skupne vrednote in pravila. Prijatelji 
pričakujejo, da bo prijateljski odnos lojalen in strpen. V starosti od 11 do 13 let pa se razvije 
empatična stopnja prijateljstva. Na omenjeni stopnji prijatelje družijo predvsem skupni interesi, cilji 
in namere. Otroci v poznem otroštvu skušajo izkazovati razumevanje drug do drugega (Marjanovič 
Umek in Zupančič, 2004). 
 
Mladostniki preživijo veliko časa s svojimi vrstniki. Prehrana predstavlja del druženja in preko 
izbora ter sprejemljivosti določene hrane, ki jo uživajo člani skupine oziroma vrstniki, vpliva tudi 
na proces socializacije. Prehrana lahko postane determinanta skupine vrstnikov, s katero se 
posameznik identificira (Story in sod., 2002). 
 
Birch (1980) je raziskoval vpliv vrstnikov na preferenco in uživanje zelenjave pri predšolskih 
otrocih. V svoji raziskavi je ugotovil, da so otroci z različno preferenco do določene vrste zelenjave 
v družbi vrstnikov, ki so izkazovali drugačno preferenco, spremenili svojo preferenco in v nekaj 
dneh pričeli uživati zelenjavo, ki so jo uživali njihovi vrstniki. Avtor ugotavlja, da se pri otrocih, ki 
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pri hranjenju opazujejo svoje vrstnike, poveča verjetnost, da bodo hrano, ki jo uživajo vrstniki, 
uživali tudi sami in da socialno učenje vpliva na preferenco do določene vrste hrane pri predšolskih 
otrocih. 
 
Nekateri avtorji so v svojih raziskavah ugotovili, da pri mladostnikih ni močnega vpliva vrstnikov 
na prehrano posameznika. Feunekes in sod. (1998) ugotavljajo, da na uživanje maščob pri 15-letnih 
mladostnikih prijatelji nimajo velikega vpliva. Raziskava je pokazala, da obstaja statistično 
pomembna povezanost v navadah, ki so povezane z uživanjem maščob in različnih živil med 
mladostniki in starši, statistično pomembna pa ni povezanost med mladostniki in prijatelji. Visoka 
povezanost je bila ugotovljena le pri posameznih živilih, ki jih običajno uvrstimo v skupino 
prigrizkov.  
 
Woodward in sod. (1996) ugotavljajo, da prijatelji v starost od 12 do 16 let lahko pomembno 
vplivajo na uživanje nezdrave hrane. Mladostniki so se v raziskavi strinjali, da uživanje zelenjave in 
hrane z manj maščobe lahko izzove negativne komentarje njihovih prijateljev. Podobne rezultate so 
v svoji študiji predstavili tudi Cullen in sod. (1998), ki so proučevali uživanje sadja, sadnega soka in 
zelenjave med mladostniki. Tudi uživanje sadja, sadnega soka in zelenjave lahko sproža negativne 
pripombe vrstnikov. Avtor ugotavlja, da pripombe prijateljev niso imele neposrednega vpliva na 
uživanje teh živil. Na to bi lahko vplivala razpoložljivost in dostopnost sadja, zelenjave, sadnega 
soka in živil z manjšo vsebnostjo maščobe v šoli in v drugih okoljih kakor tudi osebna preferenca 
posameznika do določene hrane. 
 
Chapman in Maclean (1993) sta s kvalitativno metodo raziskovanja ugotavljala, kaj, kje in s kom 
dekleta uživajo hrano. Rezultati raziskave so pokazali, da dekleta hrano, ki jo označujejo kot 
zdravo, povezujejo z družino, obroki in domom. Manj zdravo hrano (angl. junk food) pa povezujejo 
z zadovoljstvom, časom, ki ga preživijo s prijatelji, pridobivanjem teže, neodvisnostjo, krivdo, 
udobjem in z nečim, kar si lahko privoščijo. Zdravo hrano sprejemajo kot nekaj nenavadnega, manj 
zdravo hrano pa kot nekaj običajnega in normalnega za mladostnika. 
 
Raziskovanje vpliva vrstnikov in prijateljev na prehrano mladostnika se je v praksi izkazalo kot zelo 
zahtevno in nekateri avtorji predlagajo, da bi bili rezultati raziskav zanesljivejši, če bi se izgibali 
direktnemu raziskovanju in bi skušali analizirati vplive na indirekten način. Vzrok temu bi bil lahko 
tudi v razvojni fazi mladostništva, za katero je značilno, da mladostniki iščejo individualizem, 
avtonomijo in neodvisnost ter ne želijo sprejeti prepričanja, da na njihove navade vplivajo druge 
osebe. Prehranjevalne navade so del osebnosti mladostnika, njegove identitete, osebnih predstav, 
prijateljskih odnosov, varnosti, neodvisnosti in avtoritete, zato se spremembe socialnih norm 
mladostnika kažejo tudi v načinu prehranjevanja (Story in sod., 2002). 
 
Glede na rezultate raziskav, ki potrjujejo vpliv vrstnikov na prehrano mladostnikov, Croll in sod. 
(2001) predlagajo, da bi edukatorji zdravega načina prehranjevanja v pripravo promocijskih 
sporočil in izvajanje promocije vključevali tudi mladostnike, ki bi pripomogli k  učinkovitejšemu 
spreminjanju prehranskih norm svojih vrstnikov. Izobraževanje vrstnikov bi bila lahko učinkovita 
strategija v oblikovanju novih prehranskih norm mladostnikov, hkrati pa bi ta oblika dela vplivala 
na diseminacijo informacij med mladostniki. 
 
2.2.5 Vpliv izobraževanja na prehransko vedênje otrok 

Rezultati študij, s katerimi so raziskovalci želeli analizirati vpliv prehranskega izobraževanja na 
prehransko vedênje in prehransko znanje otrok, se pogosto razlikujejo. Razumevanje različnih 
dejavnikov, ki vplivajo na prehransko vedênje otrok, je prvi korak za oblikovanje učinkovitih 
intervencij, ki lahko vplivajo na prehrano otrok (Cullen in sod., 2000). 
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Nekatere študije potrjujejo hipotezo, da lahko z izobraževanjem izboljšamo prehransko vedênje in 
prehransko znanje otrok (Lytle, 1996; Jaycox, 1983; Powers in sod., 2005; Worsley, 2002; 
Reynolds in sod., 1999), Axelson in sod. (1985) pa so v metaanalizni študiji ugotavljali povezanost 
med prehranskim znanjem in prehranskim vedênjem pri odraslih, otrocih in mladostnikih. 
Povezanost je bila zelo nizka (r = 0,10).  
 
Otroci se s prehranskim izobraževanjem srečajo že v zgodnjem otroštvu. Starši svojim otrokom 
posredujejo informacije o prehrani in prehranjevanju preko kratkih verbalnih in neverbalnih 
sporočil. Pozitivna in specifična sporočila staršev izrazito pozitivno vplivajo na prehransko znanje 
otrok (Anliker in sod., 1990).  
 
Räsänen (2002) je raziskovala povezanost med prehranskim znanjem ter uživanjem hrane pri 
sedemletnih otrocih in prehranskim znanjem njihovih staršev. Raziskava je pokazala, da obstaja 
povezava med prehranskim znanjem otrok in prehranskim znanjem njihovih staršev tako pri skupini 
otrok, katerih starši so bili vključeni v posebno prehransko izobraževanje, kot tudi pri skupini otrok 
iz kontrolne skupine. Primerjava prehranskega znanja otrok obeh skupin je pokazala, da ne obstaja 
statistično pomembna razlika, kar kaže na to, da se staršem, ki so bili vključeni v proces 
izobraževanja, ne zdi pomembno, da bi informacije o zdravi prehrani prenašali na svoje otroke, 
ampak pričakujejo, da bodo otroci usvojili zdrave prehranjevalne navade z opazovanjem. Otroci, ki 
so bili vključeni v proces izobraževanja, so v primerjavi s kontrolno skupino otrok, ki se ni posebej 
izobraževala, uživali bolj zdravo hrano. 
 
Salminen in sod. (2005) so izvedli prehransko izobraževanje v družinah v katerih je kdo izmed 
članov že obolel za boleznijo srca in ožilja. Cilji izobraževanja so bili usmerjeni v zmanjševanje 
uporabe maščobe in soli pri pripravi hrane ter zmanjševanje pogostosti dosoljevanja hrane. Številne 
družine so spodbujali tudi k zamenjavi živil z večjo vsebnostjo maščob z živili, ki vsebujejo manj 
maščob. Po intervenciji je bila opravljena analiza prehranjevalnih navad otrok, ki so bili vključeni v 
izobraževanje, in otrok, ki niso bili deležni izobraževanja. Prehransko izobraževanje se je izkazalo 
kot uspešno, saj je v skupini otrok, ki so bili vključeni v prehransko izobraževanje, prišlo do 
pomembnih pozitivnih sprememb v uživanju maščob in soli.  
 
Uspešni programi, s katerimi so želeli znižati prekomerno telesno težo otrok in v katerih so bile 
dejavnosti usmerjene na prehrano in telesno dejavnost otrok, so bili uspešnejši, če so v program 
vključevali mlajše otroke. Pozitivne in dolgoročnejše učinke v spremembi prehranskega vedênja je 
bilo težje doseči pri mladostnikih (Barlow in Dietz, 1998; Campbell in sod., 2001). 
 
Izobraževanje in tudi prehransko znanje nima vedno neposrednega učinka na prehransko vedênje 
posameznika, ima pa lahko pomemben vpliv na stališča, namere in nekatere druge psihosocialne 
dejavnike, ki posredno vplivajo na vedênje (Conner in Armitage, 2002). 
 
Worsley (2002) ugotavlja, da je prehransko izobraževanje potrebno, vendar opozarja, da to nikakor 
ni zadosten dejavnik, s katerim bi lahko spreminjali prehransko vedênje posameznika. 
 
Tivadar (2005) je v kvalitativni raziskavi ugotovila, da komunikacijske intervencije usmerjene v 
promocijo zdravega prehranjevanja v Sloveniji, sledijo medicinskemu modelu, za katerega je 
značilno prepričanje, da je zdrav način prehranjevanja posameznika premosorazmeren s 
posameznikovo obveščenostjo o zdravem načinu prehranjevanja. Tivadar še opozarja, da je količina 
informacij o vplivu zdravega načina prehranjevanja na zdravje, ki jo ima posameznik, nujen, a 
nezadosten pogoj za spremembo vedênja. 
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Analiza prehranskih vsebin, ki se pojavljajo v kurikulu za devetletno osnovno šolo v Sloveniji, tudi 
kaže na težnjo povezovanja prehranskih vsebin z zdravim življenjskim slogom. 
 
Prehransko izobraževanje, ki je namenjeno mladostnikom mora vključevati dejavnosti in metode, ki 
spodbujajo pojav in utrjevanje samoučinkovitosti, ki se povezuje z zdravim načinom 
prehranjevanja. Izobraževanje postane učinkovitejše, če odstranimo zaviralne dejavnike zdravega 
načina prehranjevanja in mladostnikom omogočamo dostopnost do zdrave hrane (Gracey in sod., 
1996). 
 
2.2.6 Prehransko vedênje in zdravje otrok 
 
Analiza prehranskega vedênja otrok in mladostnikov postaja vse bolj pomembna vsebina različnih 
raziskovanj. Tvegano prehransko vedênje, ki povzroča nastanek različnih kroničnih obolenj, je tema 
številnih raziskav, s katerimi se želi poiskati ustrezne rešitve, ki bi pomagale pri oblikovanju 
zdravih prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov. Obdobje mladostništva je za zdrav fiziološki 
in psihični razvoj posameznika velikega pomena. Omenjeno obdobje zaznamujejo številne 
fiziološke in psihološke spremembe, ki vplivajo tudi na prehranske potrebe in prehranjevalne 
navade posameznika. Prehranjevalne navade mladostnikov so pogosto zaznamovane s pogostim 
uživanjem prigrizkov in pogostim izpuščanjem dnevnih obrokov, zlasti zajtrka (Moreno in sod., 
2005). 
 
Neustrezno prehransko vedênje v mladosti lahko povzroča številne zdravstvene zaplete v odrasli 
dobi. Pojav bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni je pri skupini odraslih, ki so imeli razvito 
debelost že v mladosti, značilno pogostejši kot v skupini odraslih, ki v mladosti niso bili debeli 
(Dietz, 1998). Viner in Cole (2006) sta v longitudinalni študiji ugotovila, da je bilo 60,7 %  
mladostnikov, ki so bili debeli pri šestnajstih letih, debelih tudi pri tridesetih.  
 
Že v mladosti se lahko v organizmu pojavijo začetki ateroskleroze, ki pa se klinično manifestirajo 
šele čez 30 do 50 let. Dejavnike tveganja, ki so povezani s pojavom bolezni srca in ožilja, 
povišanim krvnim tlakom, sladkorno boleznijo in rakavimi obolenji, je mogoče zaznati že pri 
otrocih in mladostnikih, ti pa so povezani tudi z neustreznim načinom prehranjevanja (Csabi in sod., 
2000). 
 
Prevalenca debelosti med otroki in mladostniki v Evropi narašča in se razlikuje glede na spol in 
socialnoekonomski status posameznika. Razpoložljivost hrane, pogostost uživanja energijsko goste 
hrane in pijače, zlasti živil z veliko maščobe in enostavnih sladkorjev, so nezdrave prehranjevalne 
navade, ki jih je mogoče povezati s povečano prevalenco debelosti. V nekaterih državah Evropske 
skupnosti je prevalenca čezmerne prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki tudi 20 % 
(Koletzko in sod., 2004, Moreno in sod., 2005). 
 
Socialnoekonomski status in stopnja izobrazbe staršev se je v zahodni družbi izkazala kot 
pomemben dejavnik, ki vpliva na debelost otrok. Omenjeni dejavniki so povezani s prehrano in 
telesno aktivnostjo otrok, kognitivno stimulacijo in ekonomskimi omejitvami za zdrav način 
prehranjevanja v družini (Lissau in Sorensen, 1994; Strauss in Knight, 1999).  
 
Bergström in Hernell (2005) ugotavljata, da se s povečanjem zavesti in znanja o negativnem vplivu 
debelosti na zdravje med skupinami ljudi z dobro izobrazbo in višjim socialno-ekonomskim 
statusom oblikujejo bolj zdrave prehranjevalne navade, kar vpliva tudi na zmanjšano verjetnost za 
pojav debelosti. 
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Jain in sod. (2001) so ugotovili, da se matere s slabim ekonomskim statusom ne zavedajo 
negativnega problema debelosti svojih otrok. Debelost označujejo kot telesno stanje, na katerega 
vpliva dednost in ne dejavniki okolja. 
 
Mladi pogosto posegajo po posebnih prehranskih režimih, s katerimi spreminjajo način 
prehranjevanja in uživanja posameznih živil. Namen spreminjanja načina prehranjevanja je pogosto 
povezan z željo po redukciji telesne mase. Kratkotrajne restriktivne diete vodijo v zniževanje 
telesne mase, ki pa se po ponovni vzpostavitvi običajnega načina prehranjevanja pogosto ponovno 
poveča ali celo preseže prvotno telesno maso (Field, 2003). 
 
Pesa (1999) ugotavlja, da dolgotrajne spremembe prehranjevanja, ki imajo pri otrocih in 
mladostnikih cilj zniževanja telesne mase, lahko vodijo v povečano razdražljivost, pojavijo se 
problemi s koncentracijo in motnje spanja ter menstrualnega cikla. Motena je rast, poslabša se 
stanje prehranjenosti organizma, pojavljajo pa se tudi različne motnje prehranjevanja. 
 
2.2.7 Prehransko stanje in prehransko vedênje slovenskih otrok in mladostnikov  
 
Natančnih podatkov o prehranjenosti slovenskih otrok in mladostnikov, ki bi prikazali njihovo  
prehransko stanje glede na starost in spol, ni veliko. Do sedaj najbolj odmevna presečna raziskava, s 
katero je bila določena prevalenca čezmerne prehranjenosti in debelosti med petletniki, 
petnajstletniki in šestnajstletniki je potekala v letih 2003 do 2005. V raziskavo je bilo vključenih 
4685 naključno izbranih otrok, starih 5 let, ter 2474 naključno izbranih srednješolk in srednješolcev, 
starih od 15 do 16 let. Na osnovi določevanja ITM (indeks telesne mase) je bilo ugotovljeno, da je 
prevalenca prekomerne prehranjenosti med petletnimi otroki 18,4 % pri dečkih in 20,9 % pri 
deklicah, 9,0 % dečkov in 7,9 % deklic pa je debelih. V skupini mladostnic in mladostnikov je 
čezmerno prehranjenih 17,1 % fantov ter 15,4 % deklet, debelih pa je 6,2 % fantov in 3,8 % deklet. 
Rezultati kažejo na to, da je prevalenca debelosti v Sloveniji podobna kot v drugih evropskih 
državah (Avbelj in sod., 2005). 
 
Strel in sod. (2003) so v analizi trendov deleža normalno prehranjenih otrok in mladostnikov v 
starosti od 7 do 19 let ugotovili, da se je delež normalno prehranjenih v letih od 1990 do 2000 
zmanjšal. 
 
Avbelj in sod. (2005) ugotavljajo, da je potrebno poiskati vzroke za visoko prevalenco čezmerne 
prehranjenosti pri otrocih ter mladostnicah in mladostnikih. Potrebno je raziskati prehranjevalne 
navade obravnavanih skupin, da bi ugotovili, katera vrsta prehrane največ prispeva k čezmerni 
prehranjenosti otrok, mladostnic in mladostnikov. Klinične izkušnje kažejo na problem pretiranega 
vnosa enostavnih ogljikovih hidratov v obliki slaščic in sladkih pijač.  
 
Poleg problematike naraščajočega deleža otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in 
debelostjo pa se v Sloveniji kot tudi drugih evropskih državah pojavlja problem motenj hranjenja ter 
odnosa otrok in mladostnikov do lastnega telesa in telesne teže. Debelost postaja vse bolj 
stigmatizirana, vitkost pa ideal, ki ga želi doseči veliko mladih. Zaznavanje lastnega telesa je 
pomemben dejavnik, ki vpliva na samopodobo posameznika, njegovo mentalno zdravje in 
psihološko stanje. Obdobje pubertete je zlasti pri dekletih pogosto zaznamovano z negativnim 
odnosom do lastnega telesa, kar lahko vodi do depresivnega vedênja, psihosomatskih motenj in 
motenj prehranjevanja (Siegel, 2002; Hafner, 2005). 
 
Kuhar (2002) ugotavlja, da je stopnja nezadovoljstva s telesom in uporabo različnih strategij 
spreminjanja telesa oziroma nadzorovanja telesne teže med slovenskimi srednješolkami in 
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srednješolci zaskrbljujoča. Nezadovoljstvo je zlasti izrazito med dekleti, povezano pa je z željo po 
vitkejši postavi. 
 
Novejše raziskave kažejo, da delež mladostnikov z negativnim odnosom do lastne telesne teže med 
slovenskimi mladostniki starimi, 11, 13 in 15 let, ostaja visok. Delež enajstletnikov, ki ocenjujejo, 
da so predebeli, je med fanti 30 % in med dekleti 39 %. Dekleta so statistično značilno manj 
zadovoljna s svojo telesno težo kot fantje. Poleg spola pa je z zadovoljstvom s telesno težo povezan 
tudi socialnoekonomski položaj družine, v kateri otroci in mladostniki odraščajo. Otroci in 
mladostniki, ki izhajajo iz družin z višjim socialnoekonomskim statusom, so statistično značilno 
bolj zadovoljni s svojo telesno težo kot tisti z nižjim socialnoekonomskim statusom (Gabrijelčič 
Blenkuš in sod., 2007; WHO, 2008).   
 
Prve slovenske nacionalne in mednarodno primerljive podatke o prehranjevanju otrok in 
mladostnikov so raziskovalci zbrali leta 2002 v študiji, ki je obravnavala z zdravjem povezano 
vedênje v šolskem obdobju (HBSC – Health Behaviour in School-Aged Children). Študija je bila 
ponovljena leta 2006, kar omogoča primerjavo rezultatov in ugotavljanje morebitnih trendov. 
 
Uživanje rednih dnevnih obrokov hrane, zlasti zajtrka, je pomemben dejavnik, ki zaznamuje zdrav 
življenjski slog posameznika. Zajtrk ima zelo pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostne in 
količinsko ustrezne dnevno zaužite hrane pri otrocih. Wesnes in sod. (2003) ugotavljajo, da zajtrk, 
bogat s sestavljenimi ogljikovimi hidrati, pripomore k vzdrževanju mentalnih sposobnosti otrok v 
dopoldanskem času. Zlasti se ohranja sposobnost pomnjenja, vzdržuje pa se tudi stopnja pozornosti. 
Izpuščanje zajtrka ima negativen vpliv na kognitivne kot tudi učne sposobnosti otrok. 
 
Gabrijelčič Blenkuš (2007) navaja, da se je delež slovenskih otrok in mladostnikov v starosti 11, 13 
in 15 let, ki med tednom redno zajtrkujejo, v obdobju od leta 2002 do 2006 statistično značilno 
povečal. Leta 2002 je redno zajtrkovalo 39,4 % otrok, leta 2006 pa 42,6 %.  
 
Delež slovenskih otrok, ki redno zajtrkujejo, se je povečal, a ostaja še vedno zelo nizek. V 
primerjavi z ostalimi državami, ki so sodelovale v HBSC raziskavi, je delež enajstletnikov, ki med 
tednom redno zajtrkujejo, v Sloveniji najnižji (51 %), s starostjo pa se ta delež še znižuje, saj pri 
starosti 13 let redno zajtrkuje le še 34 % deklet in 40 % fantov, pri petnajstih letih pa  37 % deklet 
in 42 % fantov. Pomembno zniževanje deleža otrok v starosti od 11 do 15 let, ki redno zajtrkujejo, 
je mogoče zaznati v večini držav, ki so sodelovale v obravnavani raziskavi (WHO, 2008).   
 
 
Gabrijelčič Blenkuš (2000) navaja kot možen vzrok za opuščanje zajtrka pri šolskih otrocih 
neprespanost ter podaljšano spanje do zadnjega trenutka. Tivadar (2005) pa v analizi socioloških 
vidikov hranjenja pri mladostnikih ugotavlja, da je lahko za opuščanje zajtrka vzrok 
preobremenjenost, pomanjkanje časa in prezgodnja ura. Malinauskas in sod. (2006) izpuščanje 
zajtrka povezujejo tudi z namero mladostnikov, da s tem nadzorujejo svojo telesno težo. 
 
Prehrana z malo sadja, zelenjave in prehranske vlaknine ter z večjo količino natrija in maščobe pri 
otrocih in mladostnikih dolgoročno poveča tveganje za pojav bolezni srca in ožilja ter različnih vrst 
raka. Analiza pogostosti uživanja ter količina zaužitega sadja in zelenjave med otroki in mladostniki 
lahko prikaže stanje in trende njihovega prehranskega vedênja, povezanega z zdravim načinom 
prehranjevanja. Posebna pozornost in različne aktivnosti, namenjene spodbujanju mladih k 
povečanemu uživanju sadja in zelenjave, je zelo praktična in pomembna pot za oblikovanje zdravih 
prehranjevalnih navad, ki lahko pomembno vpliva na zmanjšanje tveganja za zdravje ter 
oblikovanje zdravega življenjskega sloga (Lytle in Kubik, 2003; Van Duyn in Pivonka, 2000). 
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Redno vsakodnevno uživanje sadja med otroki in mladostniki se s starostjo znižuje. Glede na spol 
dekleta pogosteje uživajo sadje kot fantje, pogostost uživanja sadja pa je odvisna tudi od 
socialnoekonomskega statusa družine. Otroci in mladostniki, ki živijo v družinah z nižjimi prihodki, 
običajno manj pogosto uživajo sadje kot njihovi vrstniki iz družin z višjimi prihodki (WHO, 2008). 
 
Jeriček (2007) navaja, da enkrat ali večkrat dnevno uživa sadje 42,5 % otrok iz družin z visokim 
socialnoekonomskim stanjem ter 36,9 % otrok z ocenjenim nizkim socialnoekonomskim stanjem. 
 
Enkrat ali večkrat na dan sadje zaužije 48 % slovenskih enajstletnikov, 40,8 % trinajstletnikov in 
32,8 % petnajstletnikov (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2007). 
 
Zelenjavo otroci in mladostniki uživajo manj pogosto kot sadje. Leta 2002 je vsak dan enkrat ali 
večkrat jedlo zelenjavo 22 % fantov in 30 % deklet, nikoli pa je ni uživalo 12 % fantov in 8 % 
deklet. S starostjo med 11 in 15 let se je znižal delež tistih, ki so jedli zelenjavo enkrat ali večkrat na 
dan (Stergar in sod. 2006a). 
Primerjava podatkov zbranih leta 2002 in 2006 pokaže, da se je z leti delež otrok, ki uživajo 
zelenjavo, večkrat dnevno zmanjšal iz 9,5 % na 7,8 %. Leta 2006 zelenjave ni uživalo ali pa jo je 
uživalo manj kot enkrat tedensko 12,6 % otrok in mladostnikov. Vsak dan ali večkrat na dan je 
uživalo zelenjavo 28 % enajstletnikov, 22 % trinajstletnikov in 21 % petnajstletnikov.  Razlika med 
spoloma je statistično značilna in kaže na to, da dekleta pogosteje uživajo zelenjavo kot fantje 
(Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2007; WHO, 2008).  
 
Schwartz (2003) navaja, da je ena od glavnih sprememb v prehrani otrok, ki se je zgodila v zadnjih 
dveh desetletjih, povezana s povečano količino zaužitih sladkih pijač (angl. soft drinks), med katere 
sodijo sladke gazirane pijače, pijače različnih okusov z dodanim sladkorjem ter energijski napitki. 
Block (2004) ugotavlja, da sladke pijače predstavljajo skupino živil, ki prispeva največji energijski 
delež (7,1 %) k skupni dnevni količini vnesene energije v telo pri prebivalcih Združenih držav 
Amerike. Omenjene pijače skupaj s sladkarijami, pecivom in alkoholnimi pijačami prispevajo kar 
25 % energije, ki jo zaužijejo Američani.  
 
Številne študije kažejo na to, da se z uživanjem sladkih pijač močno poveča tudi skupna dnevna 
količina energije, ki jo posameznik vnese v telo. Mrdjenovic in Levitsky (2003) navajata rezultate 
longitudinalne študije v kateri je bilo ugotovljeno, da se je pri 6 do 13 let starih otrocih, ki so v 
obdobju štirih do osmih tednov uživali večje količine sladkih pijač (> 340 g pijače) statistično 
značilno povečala njihova telesna masa v primerjavi z otroki, ki so uživali manjše količine sladkih 
pijač (< 340 g pijače). S povečano količino zaužite pijače se je zmanjšala količina zaužite netekoče 
hrane in mleka. Otroci, ki so dnevno zaužili večje količine sladkih pijač, so zaužili manj beljakovin, 
kalcija, magnezija, fosforja in vitamina A v primerjavi z otroki, ki so manj pogosto uživali sladke 
pijače.  
 
Rezultati HBSC raziskave iz leta 2006 kažejo na težnjo povečevanja pogostosti uživanja sladkih 
pijač pri mladostnikih, starih od 11 do 15 let. To težnjo je zaznati v vseh državah, ki so sodelovale v 
raziskavi. Glede na spol fantje pogosteje uživajo sladke pijače kot dekleta. To je najbolj izrazito v 
skupini petnajstletnikov. Glede na geografsko lego posameznih držav pa je opaziti, da je delež 
mladostnikov, ki vsak dan ali večkrat na dan uživajo sladke pijače, najnižji v državah severne 
Evrope (Finska, Švedska, Danska, Norveška). S pogostostjo uživanja sladkih pijač je povezan tudi 
socialnoekonomski status družin. Mladostniki iz družin z nižjim socialnoekonomskim statusom 
pogosteje uživajo sladke pijače kot mladostniki iz družin z višjim socialnoekonomskim statusom 
(WHO, 2008) 
 



38 PREHRANSKO  ZNANJE  IN  PREHRANJEVALNE  NAVADE  OTROK 

V Sloveniji vsak dan ali večkrat na dan uživa sladke pijače 22,8 % enajstletnikov, 24,3 % 
trinajstletnikov  in 28,7 % petnajstletnikov. Statistično značilno uživa sladke pijače več deklet kot 
fantov. Primerjava rezultatov raziskav kaže na trend zmanjševanja pogostosti uživanja sladkih pijač. 
Leta 2002 je enkrat ali večkrat na dan uživalo sladke pijače 39,6 % mladostnikov, leta 2006 pa 
četrtina mladih (25,1 %), ki so bili vključeni v raziskavo. Povečal se je delež mladih, ki nikoli ne 
uživajo sladkih pijač  (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2007). 
 
Analiza pogostosti uživanja sladkarij med slovenskimi mladostniki kaže, da dekleta pogosteje 
uživajo sladkarije kot fantje. Vsak dan ali večkrat na dan uživa sladkarije 27,8 % deklet in 23,2 % 
fantov, nikoli ali manj kot enkrat na teden pa uživa sladkarije 34,8 % deklet in 22,8 % fantov. 
Primerjava rezultatov raziskav iz leta 2002 in 2006 kaže na to, da so leta 2006 mladostnice in 
mladostniki manj pogosto uživali sladkarije kot leta 2002 (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2007). 
 
2.2.8 Spreminjanje prehranjevalnih navad 
 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s proučevanjem povezave med prehranskim vedênjem in zdravjem, 
ugotavljajo, da prehransko vedênje vpliva na zdravje ljudi. Z različnimi ukrepi se želi zmanjšati 
tveganje za zdravje, ki ga predstavlja nezdrav življenjski slog ljudi, to pa pomeni, da je potrebno 
poiskati ustrezne pristope, ki bodo posamezniku s tveganim prehranskim vedênjem pomagali 
spremeniti nezdrav način prehranjevanja. 
 
Ule (2004) opisuje neposreden in posreden način vplivanja na spremembo obnašanja ljudi. 
Neposreden način vplivanja je povezan z različnimi zakonskimi ukrepi, ki se običajno izkažejo kot 
učinkoviti, takojšnji in množični, a so učinki na spremembo stališč in vedênja kratkotrajni in 
površinski. Ob odstranitvi negativnih sankcij se običajno stara stališča in staro vedênje ljudi povrne. 
Podobno se zgodi, če ni učinkovitega in stalnega nadzora nad obnašanjem ljudi. Posredni načini 
vplivanja na vedênje nimajo takšnih slabosti, kot so opisane pri neposrednem vplivanju. S 
pregovarjanjem in informiranjem pride do počasnih sprememb v vedênju, vendar so spremembe v 
vedênju, do katerih pride, trajnejše. Ljudje s posrednim načinom vplivanja spremenijo vedênje 
zaradi intrističnih razlogov, ki temeljijo na lastnem premisleku in odločitvi.  
 
Prehranski strokovnjaki in oblikovalci prehranske politike imajo za cilj dolgoročno izboljšati 
prehransko vedênje posameznika oziroma skupine ljudi, zato je smiselno razmišljati o posrednem 
načinu vplivanja na spremembo prehranskega vedênja ljudi, čeprav so pomembni tudi neposredni 
ukrepi, s katerimi lahko zagotovimo posamezniku okolje, v katerem bo lažje oblikoval zdrav 
življenjski slog (npr. prepoved prodaje živil z visoko vsebnostjo trans maščobnih kislin, soli ipd.). 
 
V zadnjih desetletjih je na področju spreminjanja navad, povezanih z zdravim načinom življenja, 
kamor uvrščamo tudi prehranjevalne navade, najpogosteje uporabljen teoretični model, ki se 
imenuje transteoretični model oziroma model stopenjskega spreminjanja vedênja. Model vključuje 
tri dimenzije: osnovno organizacijsko obliko (stopnje spreminjanja), ki predstavlja časovno 
dimenzijo, odvisno dimenzijo, ki vključuje vedênje, odločitveno ravnovesje in samoučinkovitost ter 
neodvisno spremenljivko, ki predstavlja proces spreminjanja vedênja (Prochaska in DiClemente, 
1984). 
 
Model je bil najpogosteje uporabljen v raziskavah, ki so vključevale analize in uspešnost procesa 
zmanjševanja uživanja maščob in zniževanje telesne teže oziroma nadzorovanja telesne teže pri 
ljudeh. Pogosto so z modelom ugotavljali tudi prehransko vedênje ljudi, ki je povezano z uživanjem 
mleka in mlečnih izdelkov, sadja in zelenjave ter žit. 
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Stopnje spreminjanja prehranskega vedênja predstavljajo časovno dimenzijo in lahko delujejo 
motivacijsko na posameznikovo prizadevanje, da spremeni svoje vedênje. Spremembe vedênja pa 
ne potekajo vedno linearno, ampak predstavljajo dinamičen proces, v katerem se posameznik lahko 
iz višje vrne nazaj na nižjo stopnjo. Posameznik se nahaja na določeni stopnji spremembe vedênja 
različno dolgo. Transteoretični model spreminjanja vedênja vključuje naslednje stopnje: 
− ni namere o spremembi (angl. precontemplation): posameznik ne namerava spremeniti svojega 

vedênja v bližnji prihodnosti (običajno v prihodnjih šestih mesecih), 
− namera (angl. contemplation): posameznik ima namen spremeniti svoje vedênje, a ne takoj, 
− priprava (angl. preparation): posameznik namerava spremeniti svoje vedênje v naslednjem 

mesecu, 
− dejanje (angl. action): posameznik je spremenil svoje vedênje in je v fazi spreminjanja, 
− vzdrževanje (angl. maintenance): posameznik vzdržuje spremembe vedênja vsaj 6 mesecev 

(Greene in sod., 1999). 
 
Kamin (2006) podrobneje analizira posamezne stopnje spreminjanja vedênja. Avtorica navaja, da 
na prvi stopnji obravnavanega teoretičnega modela posameznik ne zaznava določenega vedênja kot 
tveganje za svoje zdravje. Nekateri posamezniki pa so na tej stopnji o tveganju že razmišljali, a ne 
nameravajo spremeniti vedênja. Za prehod v naslednjo stopnjo spreminjanja vedênja se mora 
posameznik zavedati tveganega vedênja za zdravje. Na drugi stopnji spreminjanja (namera) vedênja 
se posamezniki zavedajo problematike določenega vedênja in razmišljajo o spremembi, vendar še 
niso sprejeli jasne odločitve o nameri. Kaminova poudarja, da je pri terapevtskem delu za premik 
posameznika s te stopnje pomembno dobro poznavanje posameznikovih zaviralnih in 
spodbujevalnih dejavnikov, ki vplivajo na določeno vedênje, ki je predmet obravnave.  
 
Pomembno je, da posameznik odkrije prednosti in slabosti trenutnega in spremenjenega vedênja. 
Ljudje se na tej stopnji pogosto srečujejo z ambivalentnostjo, kar pomeni, da si želijo sprememb, 
hkrati pa jih privlači trenutna oblika vedênja, ki jo želijo ohraniti. Posameznikovo prepričanje, da 
mu sprememba vedênja prinaša več koristi kot bremen, motivira posameznika za spremembo 
(Maučec Zakotnik, 2000). 
 
Na tretji stopnji posameznik krepi svojo namero o spremembi tako, da išče informacije in oporo za 
spremembo vedênja. Za posameznika je na tej stopnji zelo pomembna podpora strokovnjakov in 
bližnjih, ki jim oseba zaupa (starši, sorodniki, vrstniki, prijatelji). Posameznik lahko zazna številne 
ovire, ki pa jih je potrebno v čim večji meri odstraniti. Z odstranjevanjem zaviralnih dejavnikov za 
spremembo prehranjevalnih navad se posamezniku pomaga pri realizaciji svoje odločitve. 
Pomembno je, da so priporočena vedênja lažja od vedênja, ki ga posameznik želi spremeniti. 
 
Oseba, ki poskuša izvajati načrtovana dejanja spremenjenega vedênja, stopa v četrto fazo 
spreminjanja vedênja, ki jo zaznamujejo predvsem konkretna dejanja, s katerimi želi prekiniti staro 
obliko vedênja. Posameznik ocenjuje spremenjeno dejanje, predvsem koristi novega vedênja. 
Okolica takšni osebi lahko pomembno okrepi pozitivne občutke, ki se pojavljajo ob spremembi 
vedênja in posameznika motivira za nadaljnjo izvajanje spremenjenega vedênja. Vzdrževanje 
novega vedênja predstavlja peto stopnjo spreminjanja vedênja, za katero pa je pomembno vztrajanje 
pri spremenjeni obliki vedênja. Nova oblika vedênja mora postati navada posameznika. Kamin 
(2006) poudarja, da je za to stopnjo spreminjanja vedênja pomembna tudi sprememba družbene 
klime, ki podpira dejanja, ki so povezana s spremenjeno obliko vedênja.    
    
Samoučinkovitost in spremembe vedênja 
Zaznavanje samoučinkovitosti je tesno povezano z vedênjskimi namerami posameznika ter 
njegovimi spremembami vedênja, povezanimi z zdravjem.  
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Slika 5: Shema ukrepov povezanih s procesom spreminjanja vedênja, povezanega z zdravjem 
(Schwarzer in Fuchs, 1999). 
 
Schwarzer in Fuchs (1999) ugotavljata, da na oblikovanje vedênjskih ciljev in namer vplivajo tri 
skupine kognitivnih dejavnikov: zaznavanje tveganja za zdravje, pričakovani rezultati in zaznavanje 
samoučinkovitosti. Kako posameznik zaznava dejansko tveganje, ki ga za zdravje in morebiten 
pojav bolezni predstavlja določeno vedênje, je odvisno tudi od njegovih predstav o tveganju. 
Posameznik ima pogosto napačno predstavo o tveganju, ki se kaže tudi na ta način, da sprejema 
tveganje z optimizmom in podcenjevanjem dejavnikov tveganja. Zaznavanje tveganja ima lahko 
pomembno motivacijsko vlogo zlasti pri oblikovanju in sprejemanju odločitev za spreminjanje 
vedênja. Z oblikovanjem jasnih pričakovanih rezultatov vedênja in močno stopnjo 
samoučinkovitosti pa lahko postane motivacijski vidik zaznave tveganja tudi nepomemben. 
 
Človek ob določeni obliki ali spremembi vedênja pričakuje ustrezne rezultate. Pričakovani rezultati 
vplivajo tako na samoučinkovitost kakor tudi na zaznavanje tveganja za zdravje, ki je povezano z 
določeno obliko vedênja. Posameznik oblikuje namere in cilje vedênja tudi na osnovi pričakovanih 
rezultatov spremenjene oblike vedênja. Ljudje vidijo dejanja, s katerimi so spremenili svoje vedênje 
kot dejavnik, ki je vplival na rezultate vedênja. Rezultate spremenjenega vedênja posameznik zazna 
kot zmanjševanje tveganja za zdravje, ni pa nujno, da ljudje zaznajo sebe kot dejavnik vplivanja. Če 
ljudje zaupajo vase in so prepričani, da lahko sami vplivajo na spremembo vedênja ter verjamejo v 
samoučinkovitost in lastno kontrolo vedênja, je verjetnost za spremembo vedênja in vztrajanje pri 
spremembi večja (Schwarzer in Fuchs, 1999). 
 
Ob oblikovanju določene preference posameznika, da spremeni svoje vedênje, se njegove namere 
transformirajo v natančna navodila, kako izvesti načrtovana dejanja, da bo prišlo do sprememb 
vedênja. Natančen načrt za spremembo prehranskega vedênja vključuje jasna navodila o vrsti hrane, 
ki jo oseba kupuje, kdaj, kaj in v kakšnih količinah bo posameznik zaužil hrano. Navodila se 
oblikujejo glede na specifične cilje in namere, ki so povezane tudi z akcijskim načrtom spremembe 
vedênja. Akcijski načrt mora biti načrtovan v treh nivojih: kognitivni, vedênjski in situacijski. 
Kognitivni nivo je usmerjen v samoregulacijski proces, ki povezuje namere in dejanja, vključena v 
akcijski načrt spreminjanja vedênja. Ta hoteni proces vsebuje akcijski načrt ter kontrolo akcije in je 
močno pod vplivom samoučinkovitosti in hkrati pod vplivom situacijskih ovir in podpore 
(Schwarzer in Fuchs, 1999). 
 

Pričakovani  
rezultati  

  
  
  

Zunanje  ovire  in  rešitve  (resource)  

Zaznavanje  tveganja   Nadzor  akcij  Akcijski  načrti  

Zdravstveni  ukrepi  

Cilji  
Namere    

Samoučinkovitost  



 2  PREHRANSKO  VEDÊNJE  OTROK 41  

Croll in sod. (2001) ugotavljajo, da imajo mladostniki usvojeno pomembno količino prehranskega 
znanja, ki je povezano z zdravim načinom prehranjevanja in prepričanjem, da je za zdrav način 
prehranjevanja pomembna zmernost, uravnoteženost in raznolikost hrane, ki jo posameznik zaužije. 
Kljub temu pa raziskovalci ugotavljajo, da mladostniki težko upoštevajo prehranska priporočila, ki 
se nanašajo na manj pogosto uživanje nezdravih živil. Dejavniki, ki preprečujejo zdrav način 
prehranjevanja, so povezani s pomanjkanjem časa za ustrezno 
prehranjevanje, omejena je razpoložljivost zdrave hrane v šoli, med mladostniki pa je tudi nizka 
želja po doseganju prehranskih priporočil.  
 
Tivadar in Kamin (2005) sta med slovenskimi mladostniki analizirali zaviralne dejavnike za zdrav 
način prehranjevanja. Avtorici raziskave sta zaviralne dejavnike razvrstili v devet skupin: 
− preobremenjenost in pomanjkanje časa, 
− tiranija vitkosti, 
− prepričanja o telesu: zmogljivost in obnovljivost mladega organizma ter modrost telesa, 
− dragost zdrave prehrane, 
− pomanjkljivosti nasvetov in slabi zgledi avtoritet zdravja, 
− vseprisotnost tveganja v sodobni družbi, prizadevanje za užitek, 
− dober okus odsvetovanih živil in  
− želja biti »cool«. 

 
Analiza spodbujevalnih dejavnikov zdravega načina prehranjevanja, ki so mlade privedli do 
kratkoročnih ali dolgoročnih sprememb prehranskega vedênja, je pokazala, da na kratkoročne 
spremembe vpliva predvsem želja mladih po hujšanju, želja, da bi se znebili aken, dostopnost živil 
in domnevno bolj zdrave alternative za energijsko gosta živila. Na dolgoročne spremembe pa vpliva 
zlasti zgled staršev, ki ga Tivadar in Kamin (2005) opredeljujeta kot najpomembnejši dejavnik. 
Zavest o zdravem načinu prehranjevanja se je v Sloveniji pričela oblikovati na začetku devetdesetih 
let, zato je pričakovati, da bodo pozitivni učinki današnje promocije zdravega načina prehranjevanja 
morda vidni šele pri otrocih današnjih adolescentov. Pomemben dejavnik, ki vpliva na zdrav način 
prehranjevanja, je lahko tudi šport. Mladi, ki se aktivno ukvarjajo s športom, bolj upoštevajo 
smernice zdravega prehranjevanja. Zadnji spodbujevalni dejavnik pa so lahko zdravstvene težave 
mladostnika ali katerega od družinskih članov, ki lahko vodijo tudi v spremembo prehranjevalnega 
vedênja vseh družinskih članov.   
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3 PREHRANSKO ZNANJE IN PREHRANJEVALNE NAVADE 
SLOVENSKIH OTROK 

 
 
 
3.1  Predstavitev empiričnega konteksta raziskave 
 
3.1.1 Opis vzorca 
 
Glede na problem in cilje raziskovanja smo opredelili statistično populacijo. Statistično populacijo 
so v raziskavi predstavljajo učenci 6. razreda devetletne osnovne šole, ki so bili v šolskem letu 
2006/2007 vključeni v redno izobraževanje in so v okviru nacionalnega izobraževalnega programa 
obiskovali predmet Gospodinjstvo.  
 
Vzorčni okvir raziskave je predstavljal seznam osnovnih šol, ki so v šolskem letu 2006/2007 
izvajale program 6. razreda devetletne osnovne šole. Za določitev vzorca smo izbrali metodo 
vzorčenja po skupinicah, saj seznami enot opazovanja, ki jih predstavljajo učenci, niso bili 
dostopni. Javno dostopni so bili podatki o šolah, ki so v šolskem letu 2006/2007 izvajale 6. razred 
devetletke. Predpostavljali smo, da so razlike med skupinami majhne, saj se v vseh osnovnih šola 
izvaja enoten nacionalni program izobraževanja. 
 
Metoda vzorčenja po skupinicah je zagotovila slučajni izbor vzorčenja v prvi fazi naključnega 
izbiranja enot, ki je temeljil na naključnem izboru 30-tih šol. Ob koncu šolskega leta 2005/2006 
smo na 30 izbranih šol poslali vprašalnik, s katerim smo zbrali podatke o učiteljih gospodinjstva in 
o številu učencev, ki so po predvidevanjih v naslednjem šolskem letu 2006/2007 poučevali oziroma 
obiskovali pouk gospodinjstva na izbrani šoli. Na osnovi zbranih podatkov smo izbrali 28 šol in 28 
učiteljev gospodinjstva, ki so predstavljali primarne skupinice, znotraj katerih smo izbrali 
elementarne enote vzorca. 
 
Preglednica 5: Osnovne šole in učenci vključeni v raziskavo glede na statistično regijo. 
 

Regija	  
Šole,	  vključene	  v	  raziskavo	   Učenci,	  vključeni	  v	  raziskavo	  

f	   f	  %	   f	   f	  %	  
1   Pomurska   5   18,6   87   13,8  
2   Podravska   3   11,1   90   14,3  
3   Koroška   2   7,4   42   6,7  
4   Spodnjeposavska   1   3,7   19   3,0  
5   Jugovzhodna  Slovenija   3   11,1   69   11,0  
6   Osrednjeslovenska   4   14,8   98   15,6  
7   Gorenjska   4   14,8   75   11,9  
8   Notranjsko-‐kraška   1   3,7   33   5,2  
9   Goriška   2   7,4   53   8,4  

10   Obalno-‐kraška   2   7,4   64   10,1  
Skupaj	   27	   100,0	   630	   100,0	  

 
Učitelji 
V raziskavi je sodelovalo 27 učiteljev, ki so v šolskem letu 2006/2007 na izbranih šolah poučevali 
gospodinjstvo, in tudi učence vključene v raziskavo. Učitelji so pri izvajanju pouka gospodinjstva in 
s tem prehranskega izobraževanja otrok v 6. razredu devetletne osnovne šole uporabljali učni načrt 
za predmet Gospodinjstvo v 6. razredu. Pri poučevanju so upoštevali splošne cilje predmeta ter 
temeljne in minimalne standarde znanja, ki so predstavljeni v teoretičnem uvodu (Preglednica 2). 
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Preglednica 6: Učitelji gospodinjstva glede na stopnjo izobrazbe. 
 

Stopnja	  izobrazbe	   f	   f	  %	  
Višješolska  ali  visokošolska  strokovna   19   73,1  
Visokošolska  univerzitetna   6   23,1  
Magisterij  ali  več   1   3,8  

Skupaj   26a   100,0  
 

a  En  učitelj  ni  odgovoril  na  zastavljeno  vprašanje  glede  na  število  učiteljev  v  Preglednici  5.  
 
Gospodinjstvo poučujejo učitelji z različno stopnjo in vrsto izobrazbe. Razlikujejo se predvsem po 
vrsti zaključene smeri študija (Preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Učitelji gospodinjstva glede na smer zaključenega študija. 
 

Smer	  zaključenega	  študija	   f	   f	  %	  

Biologija  in  gospodinjstvo   13   48,1  

Gospodinjstvo  in  katera  od  drugih  vezav  (kemija,  tehnika)   6   22,2  

Drugo     8   29,6  
Skupaj   27   100,0  
 
Glede na vrsto izobrazbe učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, ugotavljamo, da je 70,0 % učiteljev 
zaključilo študij gospodinjstva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Tri učiteljice so zaključile študij 
razrednega pouka ter dve dvopredmetni študij biologije in kemije. Ena učiteljica je zaključila študij 
likovne vzgoje, ena agronomije, en učitelj pa je bil absolvent razrednega pouka in še ni dokončal 
študija. Najustreznejša izobrazba za učitelja gospodinjstva je končan študij gospodinjstva, ki se 
izvaja na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  
 
Največ delovnih izkušenj pridobijo učitelji s poučevanjem predmetov, za katere so ustrezno 
usposobljeni. Delovne izkušnje so najpogosteje povezane z dobo poučevanja. Slaba petina učiteljev 
(18,5 %) je v času raziskave poučevala predmet Gospodinjstvo 10 let ali manj,  
 
37,0 % učiteljev ga je poučevalo od 11 do 19 let ter 44,5 % več kot 20 let (Preglednica 8). 
Ocenjujemo, da je imela velika večina učiteljev glede na čas poučevanja gospodinjstva veliko 
izkušenj s poučevanjem vsebin gospodinjstva in s tem tudi prehranskih vsebin, ki so vključene v 
učni načrt gospodinjstva. 
 
Preglednica 8: Učitelji gospodinjstva glede na leta poučevanja.  
 

Leta	  poučevanja	   f	   f	  %	  
10  let  ali  manj   5   18,5  
Od  11  do  19  let   10   37,0  
20  let  ali  več   12   44,5  

Skupaj   27   100,0  
 
 
Učenci 
Na začetku šolskega leta 2006/2007 je bilo v nacionalni program devetletne osnovne šole vpisanih 
143 988 učencev. Šesti razred devetletne osnovne šole je na začetku leta v 300 oddelkih obiskovalo 
5955 učencev, od tega 3105 fantov in 2850 deklet. Razred je uspešno izdelalo 5882 učencev 
(Osnovnošolsko izobraževanje mladine …, 2007; Osnovnošolsko izobraževanje mladine …, 2008).  
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V dejanski vzorec smo vključili 630 učencev, ki so v šolskem letu 2006/2007 obiskovali pouk 
gospodinjstva. V vzorec so bili vključeni učenci 27 osnovnih šol iz 10 statističnih slovenskih regij. 
Opisani vzorčni delež predstavlja 10,6 % celotne populacije učencev 6. razredov devetletne 
osnovne šole v omenjenem šolskem letu. Ena od šol, ki je predstavljala primarno skupinico, je 
zaradi nezainteresiranosti odstopila od sodelovanja v raziskavi. 
 
Preglednica 9: Število in delež učencev glede na šolo in spol. 
 

Šola	  
Spol	  

Fantje	   Dekleta	   Skupaj	  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

1   9   2,8   9   2,9   19   2,9  
2   7   2,2   12   3,9   19   3,0  

3   11   3,4   4   1,3   15   2,4  
4   14   4,3   9   2,9   23   3,7  

5   13   4,0   12   3,9   25   4,0  
6   11   3,4   10   3,3   21   3,3  

7   8   2,5   11   3,6   19   3,0  
8   Šola  izstopila  iz  raziskave.  

9   9   2,8   13   4,2   22   3,5  
10   7   2,2   8   2,6   15   2,4  

11   15   4,6   15   4,9   30   4,8  
12   13   4,0   10   3,3   23   3,7  
13   9   2,8   4   1,3   13   2,1  

14   19   5,9   14   4,6   33   5,2  
15   11   3,4   11   3,6   22   3,5  

16   11   3,4   16   5,2   27   4,3  
17   1   0,3   4   1,3   5   0,8  

18   13   4,0   11   3,6   24   3,8  
19   18   5,6   9   2,9   27   4,3  

20   20   6,2   13   4,2   33   5,2  
21   10   3,1   11   3,6   21   3,3  
22   11   3,4   8   2,6   19   3,0  

23   17   5,2   20   6,5   37   5,9  
24   20   6,2   22   7,2   42   6,7  

25   10   3,1   11   3,6   21   3,3  
26   12   3,7   14   4,6   26   4,1  

27   16   4,9   16   5,2   32   5,1  
28   9   2,8   9   2,9   18   2,9  

Skupaj	   324	   100,0	   306	   100,0	   630	   100,0	  

 
Organizacija pouka gospodinjstva  
Pouk gospodinjstva je na šolah, ki so sodelovale v raziskavi potekal, v skladu z učnim načrtom, ki 
je predviden za predmet Gospodinjstvo v 6. razredu devetletne osnovne šole. Izvajanje pouka je bilo 
na posamezni šoli prilagojeno pogojem dela v šoli ter programu dela osnovne šole. Pouk 
gospodinjstva v 6. razredu po učnem načrtu obsega 52,5 ure. Velika večina šol (70,4 %) je izvajala 
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pouk tedensko, kar pomeni, da so se učenci pouka gospodinjstva udeleževali vsak teden, četrtina šol 
(26,0 %) pa ga je izvajala na 14 dni. Nobena šola ni izvajala pouka gospodinjstva v okviru 
naravoslovnega ali tehniškega dneva. 
 
Preglednica 10: Število ur pouka gospodinjstva in število ur namenjenih prehranskim vsebinam v 
šolskem letu 2006/2007. 
 
   Gospodinjstvo	  

(ure)	  
Prehranske	  vsebine	  

(ure)	  

M   50,7   38,6  
Min   15,0   26,0  
Maks   55,0   45,0  

 
Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so v šolskem letu 2006/2007 izvajali pouk gospodinjstva. 
Učenci, vključeni v raziskavo, so poslušali povprečno 50,7 ure gospodinjstva, od tega je bilo 
prehranskim vsebinam namenjenih povprečno 38,6 ure. Učitelji pri poučevanju uporabljajo različne 
učne oblike dela. Najpogosteje uporabljajo frontalno, individualno in skupinsko obliko dela. Pri 
posamezni učni enoti lahko kombinirajo različne oblike dela. Prevladujoča učna oblika dela pri 
pouku gospodinjstva, ki so ga izvajali na šolah, vključenih v raziskavo, je skupinska oblika. Učenci 
so največkrat delali v parih ali skupini, manj pogosto pa individualno ali v frontalni obliki 
(Preglednica 11). 
 
Preglednica 11: Učitelji glede na delež izvajanja posamezne učne oblike dela pri pouku 
gospodinjstva. 
 
	  
Učna	  oblika	  

Delež	  izvajanja	  pouka	  gospodinjstva	  glede	  na	  učno	  obliko	  dela	  
0	  %	   25	  %	   50	  %	   75	  %	   100	  %	  

f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	   f	   %	  
Frontalna   1   3,7   18   66,7   6   22,2   1   3,7   1   3,7  
Individualna   3   11,5   22   84,6   0   0   1   3,8   0   0,0  
V  paru  ali  skupini   0   0,0   5   18,5   17   63,0   5   18,5   0   0,0  

  
Metode praktičnega dela in spretnosti ter problemskega prijema so metode, ki so jih učitelji, 
vključeni v raziskavo, pogosto izvajali pri pouku gospodinjstva in obravnavanju prehranskih vsebin, 
manj pogosto pa so učitelji izvajali metode projektnega dela in organizirali oglede ali ekskurzije 
(Preglednica 12). 
 
Preglednica 12: Delež učiteljev glede na pogostost izvajanja posameznih metod dela pri pouku 
gospodinjstva.  
 

Metoda	  dela	  
Vsako	  

šolsko	  uro	  
Enkrat	  

tedensko	  

Več	  kot	  
štirikrat	  
na	  mesec	  

Enkrat	  na	  
mesec	  

Enkrat	  	  na	  
ocenjevalno	  
obdobje	  

Nikoli	  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  
Metoda  praktičnega  dela  in  
spretnosti   1   3,7   7   25,9   4   14,8   15   55,6   0   0,0   0   0,0  

Metoda  problemskega  prijema   6   23,1   3   11,5   0   0,0   15   57,7   2   7,7   0   0,0  
Metoda  projektnega  dela   0   0,0   0   0,0   0   0,0   8   30,8   16   61,5   2   7,7  
Ogledi  ali  ekskurzije   0   0,0   0   0,0   1   3,8   1   3,8   11   42,3   13   50,0  
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3.1.2 Metoda dela 
 
Osnovna tehnika zbiranja podatkov je temeljila na kvantitativni tehniki, pri kateri smo uporabili 
pisni preizkus znanja, anketo zaprtega tipa za učence in učitelje ter lestvice stališč in vedênjskih 
namer za učence.   
 
Prehransko znanje učencev smo preverjali s preizkusom znanja na začetku in koncu šolskega leta. 
Pri obeh preverjanjih smo uporabili test, ki smo ga razvili sami. Vprašanja, s katerimi smo 
preverjali znanje, so bila oblikovana na osnovi standardov znanja, ki so opredeljeni v učnem načrtu 
za predmet Gospodinjstvo, in so se nanašala na vsebine, povezane z zdravim načinom 
prehranjevanja. Večina vprašanj je bila izbirnega tipa (Preglednica 13). 
 
Prehranjevalne navade učencev ter njihova stališča in namere, povezane s prehranjevanjem, smo 
ugotavljali z anketiranjem in z ocenjevalnimi lestvicami. 
 
Razumljivost in čas izpolnjevanja vprašalnika smo določili s pilotsko študijo, v kateri je 27 učencev 
izpolnjevalo vprašalnik. Glede na pridobljene rezultate smo ocenili, da je vprašalnik primerno 
oblikovan za predvideno starostno skupino učencev in da za izpolnjevanje vprašalnika potrebujejo 
30 minut. Na osnovi rezultatov pilotske študije smo se odločili, da učenci izpolnjujejo vprašalnike 
ločeno po tematskih sklopih. V eni šolski uri smo preverjali znanje, pri naslednji uri pa so učenci 
izpolnjevali vprašalnik, ki je vključeval vprašanja, s katerimi smo pridobili podatke o 
prehranjevalnih navadah učencev ter njihovih stališčih in namerah, povezanih s prehranjevanjem. 
 
Zanesljivost preizkusa znanja, ankete zaprtega tipa ter lestvic stališč in namer smo ugotavljali z 
določanjem notranje konsistentnosti vprašalnika. Uporabili smo Cronbachov test alfa. Zanesljivost 
testiranega instrumenta je višja, čim bliže 1 je izračunana vrednost Cronbach testa. Vprašalnik smo 
označili kot zanesljiv, če je vrednost Cronbach testa znašala več kot 0,60. Vsi testirani tematski 
sklopi vprašalnika so kazali na ustrezno stopnjo zanesljivosti uporabljenih inštrumentov.  
 
Časovni potek raziskave 
Znanje učencev smo prvič preverjali v mesecu oktobru šolskega leta 2006/2007, drugič pa ob 
zaključku istega šolskega leta v mesecu maju 2007.  
 
Prehranjevalne navade učencev, njihova stališča in namere, povezane s prehranjevanjem, smo prvič 
ugotavljali v mesecu oktobru 2006, drugič pa ob zaključku šolskega leta v mesecu maju 2007.  
 
Anketiranje učencev je izvajal učitelj, ki je poučeval gospodinjstvo. Učenci so preverjanje znanja in 
izpolnjevanje ankete opravili pri pouku gospodinjstva. Pred anketiranjem smo pridobili dovoljenje 
staršev, da njihovi otroci lahko sodelujejo v raziskavi. Anketiranje je bilo anonimno. 
 
3.1.3 Merski instrumenti 
 
V nadaljevanju je predstavljen test znanja, ki so ga reševali učenci, predstavljeni pa so tudi 
vprašalniki glede na tematski sklop, s katerim smo preverjali stališča in namere učencev. 
 
Preverjanje znanja  
Prehransko znanje učencev smo preverjali s testom znanja, ki je vključeval 27 vprašanj izbirnega 
tipa. Vprašanja v testu so bila povezana z vsebinskimi sklopi in standardi znanja, ki so opredeljeni v 
učnem načrtu za predmet Gospodinjstvo. V nadaljevanju so navedeni omenjeni sklopi: 
− hranilne snovi in energija, 
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− energijska vrednost živil, 
− hranilna vrednost živil, 
− sestava živil, 
− skupine živil,  
− skupine živil glede na vsebnost hranilnih snovi,  
− energijske potrebe, 
− vloga hranilnih snovi v telesu, 
− vpliv prehrane na zdravje, 
− pomen hranilnih snovi za organizem, 
− prehranska priporočila, 
− načrtovanje zdrave prehrane. 

 
Uporabili smo različne tipe vprašanj, s katerimi smo želeli preveriti znanje in razumevanje ter 
učenčeve sposobnosti, uporabiti usvojeno znanje v praksi (Preglednica 13). 
 
Največje število točk, ki jih je lahko učenec dosegel na preverjanju znanja je bilo 27. 
 
Glede na število skupaj doseženih točk pri preverjanju znanja smo oblikovali tri kategorije učencev 
glede na znanje: 
− 1. kategorija: do 13 točk (slabo znanje), 
− 2. kategorija: od 14 do 18 točk (srednje dobro znanje), 
− 3. kategorija: od 19 do 27 točk  (dobro znanje). 
 
Preglednica 13: Klasifikacija vprašanj, uporabljenih pri preverjanju znanja glede na vsebino, 
standarde znanja in tip vprašanja.  
 

	   Vprašanje	  	  
Pravilni	  odgovori	  so	  predstavljeni	  v	  Preglednici	  	  15.	  

Vsebina	   Standardi	  znanja	  
Učenec:	  

Tip	  vprašanja	  glede	  
na	  Bloomovo	  
taksonomijo	  

1	   Obkroži  številko  pred  imenom  hranilne  snovi,  za  
katero  meniš,  da  daje  energijo.  Izbereš  lahko  več  
odgovorov.  

  
1. Beljakovine.  
2. Maščobe.  
3. Vitamini.  
4. Minerali.  
5. Ogljikovi  hidrati.  
6. Voda.  
  

Hranilne  
snovi  in  
energija  

− našteje  in  
pozna  hranilne  
snovi.  

ZNANJE  

2	   Obkroži  številko  pred  imenom  živila,  za  katera  meniš,  
da  vsebuje  več  beljakovin.  Izbereš  lahko  več  
odgovorov.  

  
1. Kruh.  
2. Jajca.  
3. Koruzni  kosmiči.    
4. Soja.  
5. Meso.  
6. Jabolko.  
7. Hruška.  
8. Ribe.  

	  

Sestava  živil   − pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi    in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

UPORABA  
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Nadaljevanje Preglednice 13. 
 

	   Vprašanje	  	  
Pravilni	  odgovori	  so	  predstavljeni	  v	  Preglednici	  	  15.	  

Vsebina	   Standardi	  znanja	  
Učenec:	  

Tip	  vprašanja	  glede	  
na	  Bloomovo	  
taksonomijo	  

3	   Katere  hranilne  snovi  bi  vplivale  na  povečanje  
telesne  teže,  če  bi  jih  bilo  v  prehrani  preveč?  Obkroži  
številko  pred  izbranim  odgovorom.  Izbereš  lahko  več  
odgovorov.      

1. Vitamini.    
2. Beljakovine.  
3. Maščobe.  
4. Mineralne  snovi.    
5. Ogljikovi  hidrati.  
6. Voda.  

Vloga  
hranilnih  
snovi  v  
telesu  
  
  
  

− našteje  in  
pozna  hranilne  
snovi.  

UPORABA  

4	   Katera  izmed  naštetih  živil  lahko  uvrstimo  v  skupino  
maščobnih  živil?  Obkroži  številko  pred  imenom  
izbranega  živila.  

1. Margarina.  
2. Kisla  smetana.  
3. Makaroni.  
4. Jajca.  
5. Mleko  z  1,6  %  mlečne  maščobe.  
6. Tunina  v  oljčnem  olju  v  konzervi.  
7. Maslo.  
8. Olje.  
9. Piškoti.  
10. Kokakola.  

Skupine  živil  
glede  na  
vsebnost  
hranilnih  
snovi  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

UPORABA  

5	   Katera  izmed  naštetih  živil  vsebujejo  več  vitaminov?  
Obkroži  številko  pred  imenom  izbranega  živila.  

1. Jabolko.  
2. Makaroni.  
3. Cvetača.  
4. Limona.  
5. Kruh.  
6. Hruška.  
7. Brokoli.  
8. Voda.  
9. Piškoti.  
10. Moka.  

Skupine  živil  
glede  na  
vsebnost  
hranilnih  
snovi  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

UPORABA  

6	   Na  sliki  je  prehranska  piramida,  ki  se  pogosto  
uporablja  za  načrtovanje  prehrane.  Piramida  ima  6  
delov,  v  katere  lahko  razvrstimo  posamezna  živila.  V  
posamezni  del  piramide  vpiši  številko,  ki  je  navedena  
pred  imenom  skupine  živil  in  po  tvojem  mnenju  sodi  
v  posamezno  mesto  v  piramidi.  

  
1.      Sadje.  
2.      Zelenjava.  
3.      Mleko  in  mlečni  izdelki.  
4.      Meso  in  mesni  izdelki.  
5.      Škrobna  živila  (kruh,  testenine  …).  
6.      Živila  z  veliko  maščobe  ali  sladkorja.    

Skupine  živil  
  
Načrtovanje  
prehrane  
  
  
  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

UPORABA  
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Nadaljevanje Preglednice 13. 
 

	   Vprašanje	  	  
Pravilni	  odgovori	  so	  predstavljeni	  v	  Preglednici	  	  15.	  

Vsebina	   Standardi	  znanja	  
Učenec:	  

Tip	  vprašanja	  glede	  
na	  Bloomovo	  
taksonomijo	  

7	   Hranilne  snovi  oskrbujejo  telo  z  energijo.   Pomen  
hranilnih  
snovi  za  
organizem  

− pozna  pomen  
hranilnih  snovi  
za  organizem.  

ZNANJE  

8	   Telo  ne  potrebuje  energije,  kadar  spimo.   Energijske  
potrebe  

− primerja  
energijske  
potrebe  
posameznika  
pri  fizični  
aktivnosti  in  v  
času  počitka.  

RAZUMEVANJE  

9	   Med  tekom  potrebujemo  več  energije  kot  med  
sedenjem.  

Energijske  
potrebe  

− primerja  
energijske  
potrebe  
posameznika  
pri  fizični  
aktivnosti  in  v  
času  počitka.  

ANALIZA  

10	   Maščobe  so  najpomembnejši  vir  energije  za  človeški  
organizem.  

Energijska  
vrednost  
živil  

− pozna  pomen  
hranilnih  snovi  
za  organizem.  

RAZUMEVANJE  

11	   Beljakovine  so  potrebne  za  razvoj  mišic.   Pomen  
hranilnih  
snovi  za  
organizem  

− razume  
povezanost  
prehrane  in  
zdravja.  

ZNANJE  

12	   Kalcij  je  zelo  pomemben  za  razvoj  kosti.   Pomen  
hranilnih  
snovi  za  
organizem  

− razume  
povezanost  
prehrane  in  
zdravja.  

ZNANJE  

13	   Ogljikovi  hidrati  vsebujejo  več  energije  kot  maščobe.   Energijska  
vrednost  
živil  

− našteje  in  
pozna  hranilne  
snovi.  

RAZUMEVANJE  

14	   Kilogram  kruha  vsebuje  več  energije  kot  kilogram  
masla.  

Energijska  
vrednost  
živil  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

RAZUMEVANJE  

15	   Olje  vsebuje  veliko  ogljikovih  hidratov.   Hranilna  
vrednost  
živil  

− -‐    pozna  živila  
na  osnovi  
hranilnih  snovi  
in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

RAZUMEVANJE  

16	   Zelenjava  vsebuje  veliko  prehranske  vlaknine.   Hranilna  
vrednost  
živil  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

RAZUMEVANJE  
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Nadaljevanje Preglednice 13. 
 

	   Vprašanje	  	  
Pravilni	  odgovori	  so	  predstavljeni	  v	  Preglednici	  	  15.	  

Vsebina	   Standardi	  znanja	  
Učenec:	  

Tip	  vprašanja	  glede	  
na	  Bloomovo	  
taksonomijo	  

17	   Polnozrnata  moka  vsebuje  manj  prehranske  vlaknine  
kot  meso.  

Hranilna  
vrednost  
živil  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

RAZUMEVANJE  

18	   Stročnice  (soja,  grah)  so  pomemben  vir  beljakovin.   Hranilna  
vrednost  
živil  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

ZNANJE  

19	   Jogurt  vsebuje  več  maščob  kot  sir.   Hranilna  
vrednost  
živil  

− pozna  živila  na  
osnovi  hranilnih  
snovi  in  jih  zna  
razvrstiti  glede  
na  hranilno  
vrednost.  

RAZUMEVANJE  

20	   Vsak  dan  je  priporočljivo  zaužiti  vsaj  dva  obroka  
hrane.  

Prehranska  
priporočila    

− interpretira  
dobre  
prehranjevalne  
navade.  

RAZUMEVANJE  

21	   Pri  vsakem  obroku  je  potrebno  zaužiti  hrano,  ki  
vsebuje  vse  hranilne  snovi.  

Prehranska  
priporočila  

− interpretira  
dobre  
prehranjevalne  
navade.  

ANALIZA  

22	   Vsak  dan  je  priporočljivo  uživati  raznovrstno  hrano  
živalskega  in  rastlinskega  izvora.  

Prehranska  
priporočila  

− interpretira  
dobre  
prehranjevalne  
navade.  

ANALIZA  

23	   Odpornost  organizma  lahko  povečamo,  če  uživamo  
več  sadja.  

Vpliv  
prehrane  na  
zdravje  

− razume  
povezanost  
prehrane  in  
zdravja.  

RAZUMEVANJE  

24	   Zaradi  nepravilne  prehrane  se  lahko  pojavijo  bolezni  
srca.  

Vpliv  
prehrane  na  
zdravje  

− razume  
povezanost  
prehrane  in  
zdravja.  

RAZUMEVANJE  

25	   V  nadaljevanju  so  predstavljeni  trije  jedilniki.  Obkroži  
številko  pri  jedilniku,  za  katerega  meniš,  da  je  
NAJBOLJ  ZDRAV.  
	   Jedilnik	  1	   Jedilnik	  2	  
	   Korenčkova	  juha	  	   Zelenjavna	  juha	  
	   Pečen	  piščanec	  	   Pečen	  piščanec	  
	   Pire	  krompir	  	   Ocvrt	  krompir	  
	   Zelena	  solata	  	   Rdeča	  pesa	  
	   Krof	  	   Jabolko	  

Jedilnik	  3	  
Zelenjavna	  juha	  
Pečen	  piščanec	  

Dušen	  riž	  
Rdeča	  pesa	  
Pomaranča	  

Načrtovanje  
zdrave  
prehrane  
  

− oceni  hranilno  
in  energijsko  
vrednost  
obroka.    

ANALIZA  
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Nadaljevanje Preglednice 13. 
 

 
Prehranjevalne navade otrok 
Prehranjevalne navade otrok smo ugotavljali z vprašalnikom o pogostosti uživanja obrokov hrane in 
pogostosti uživanja določenih živil. Poleg vprašanj o pogostosti uživanja živil je vprašalnik 
vseboval tudi vprašanja o razpoložljivosti posameznih živil doma. Merski instrument za 
ugotavljanje prehranjevalnih navad otrok se zgleduje po vprašalniku HBSC (Stergar in sod, 2006b).   
 
Povprečno pogostost uživanja obrokov hrane smo določili z navedenim sistemom točkovanja:  
− vsak dan – 6, 
− štiri do šestkrat na dan – 5, 
− enkrat do trikrat na teden – 4,  
− manj kot enkrat na teden – 3, 
− enkrat ali manj kot enkrat na mesec – 2, 
− nikoli – 1. 
 
Pogostost uživanja živil je bila opredeljena s pojmi: večkrat na dan, enkrat na dan, trikrat do 
petkrat na teden, enkrat do dvakrat na teden, enkrat na mesec ali manj ter nikoli. Povprečno oceno 
pogostosti uživanja posameznih živil smo določili z navedenim točkovanjem: 
− večkrat na dan – 6, 
− enkrat na dan – 5, 
− trikrat do petkrat na teden – 4,  
− enkrat do dvakrat na teden – 3, 
− enkrat na mesec ali manj – 2, 
− nikoli – 1. 

	   Vprašanje	  	  
Pravilni	  odgovori	  so	  predstavljeni	  v	  Preglednici	  	  15.	  

Vsebina	   Standardi	  znanja	  
Učenec:	  

Tip	  vprašanja	  glede	  
na	  Bloomovo	  
taksonomijo	  

26	   Urša  bi  si  rada  pripravila  sendvič,  ki  bi  vseboval  malo  
maščob  ter  več  vitaminov  in  prehranske  vlaknine.  
Kateri  sendvič  bi  po  tvojem  mnenju  najbolj  ustrezal  
Uršinim  željam?  Obkroži  številko  pred  izbranim  
odgovorom.  
  

1. Sendvič  1:  bela  žemlja,  rezina  puranove  
šunke,  sir,  list  solate  in  majoneza.  

2. Sendvič  2:  polnozrnata  žemlja,  rezina  
puranove  šunke,  sir  in  list  solate.  

3. Sendvič  3:  polnozrnata  žemlja,  rezina  
puranove  šunke  in  rezina  sveže  paprike.  

4. Sendvič  4:  bela  žemlja,  rezina  puranove  
šunke,  list  zelene  solate  in  majoneza.  

  

Načrtovanje  
zdrave  
prehrane  

− oceni  hranilno  
in  energijsko  
vrednost  jedi.  

ANALIZA  

27	   Na  ovitku  čokolade  je  zapisano,  da  100  g  čokolade  
vsebuje  550  kkal.  Kaj  označuje  ta  podatek?  Obkroži  
številko  pred  izbranim  odgovorom.  
  
Podatek  označuje:  

1. prehransko  vrednost  živila.  
2. energijsko  vrednost  živila.  
3. hranilno  vrednost  živila.  
4. ne  vem.  

Energijska  
vrednost  
živil  

− našteje  in  
razloži  
posamezne  
podatke  na  
embalaži  živila.  

RAZUMEVANJE  
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Razpoložljivost živil v domačem okolju smo ugotavljali z vprašanjem »Kako pogosto lahko v 
domači shrambi ali hladilniku najdeš živila, ki so našteta v tabeli?« Učenci so izbirali med možnimi 
odgovori: vsak dan, večkrat na teden, vsaj trikrat na mesec, enkrat na mesec ali manj ter nikoli. 
Povprečno oceno razpoložljivosti smo določili z navedenim točkovanjem:  
− vsak dan – 5, 
− večkrat na teden – 4, 
− vsaj trikrat na mesec – 3, 
− enkrat na mesec ali manj – 2, 
− nikoli – 1. 
 
Namere otrok o spremembi prehranskega vedênja 
Otroke smo spraševali po njihovih namerah, ali nameravajo v bližnji prihodnosti spremeniti svoje 
prehransko vedênje. Pri posamezni trditvi so lahko izbrali enega izmed ponujenih odgovorov, in 
sicer: »to bom naredil/-a«, »tega ne bom naredil/-a« ali »o spremembi ne razmišljam«. Zanesljivost 
trditev je bila ugotovljena s Cronbach testom in znaša 0,81. 
 
Navedene so bile naslednje trditve: 
V naslednjem mesecu: 
− nameravam spremeniti svoje prehranjevalne navade. 
− sem pripravljen/-a spremeniti svoje prehranjevalne navade. 
− imam namen bolj redno zajtrkovati. 
− nameravam jesti več sadja. 
− nameravam jesti več zelenjave. 
− nameravam jesti manj sladkarij. 
− nameravam piti manj sladkih gaziranih pijač. 
 
Zaupanje otrok v trditve, ki so povezane z načinom prehranjevanja 
Z anketiranjem otrok smo ugotavljali, kako močno se otroci strinjajo s posameznimi trditvami, ki so 
povezane z načinom prehranjevanja. Posamezne trditve, ki se pogosto navajajo v različnih 
komunikacijskih sredstvih (letaki, brošure, plakati) in literaturi, ki je namenjena izobraževanju in 
promociji zdravega načina prehranjevanja otrok, smo prilagodili stopnji razvoja otrok in namenu 
raziskave, npr.: Kadar zajtrkujem, lažje sodelujem pri pouku (Gabrijelčič Blenkuš, 2004; Kamin, 
2006; Kostanjevec, 2004; Torkar in Bratož Opaškar, 2003). Nekatere trditve smo oblikovali tudi 
sami, npr.: Otrokom bi morali v šoli ponuditi več sadja in zelenjave.  
 
Zaupanje otrok v trditve, povezane z načinom prehranjevanja, smo ugotavljali s pomočjo navedenih 
trditev: 
− Z rednim uživanjem zajtrka, kosila in večerje ohranjam svoje zdravje. 
− Če bom zaužil/-a dovolj sadja in zelenjave, bom zdrav/-a! 
− Če jem manj sladkarij, se bolje počutim. 
− Hitra hrana (hamburger, hot dog, pomfrit …) vsebuje veliko maščob, zato ima negativen vpliv na 

zdravje. 
− Hitra hrana je dobrega okusa.   
− Pica je zelo okusna jed in čeprav vem, da ni najbolj zdrava, jo bom jedel/-a! 
− Če jem za šolsko malico sadje, se bolje počutim. 
− Če bi vsak dan popil/-a eno kokakolo, to ne bi škodovalo mojemu zdravju. 
− Redno zajtrkovanje lahko izboljša moje zdravje. 
− Kadar zajtrkujem, lažje sodelujem pri pouku. 
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− Vsakodnevno uživanje sadja lahko izboljša moje zdravje. 
− Vsakodnevno uživanje zelenjave lahko izboljša moje zdravje. 
− Otrokom bi morali v šoli ponuditi več sadja in zelenjave. 
− Avtomate s hrano in pijačo bi morali odstraniti iz šolskih prostorov. 
 
Otroci so izrazili stopnjo strinjanja z Likertovo lestvico (1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 
strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam). 
 
3.1.4 Merske karakteristike  
 
Merske karakteristike testa znanja, anketnega vprašalnika in ocenjevalne lestvice smo preverili v 
okviru pilotne raziskave. 
 
Ugotovili smo, da so merski instrumenti ustrezno zanesljivi, saj so Cronbachovi koeficienti 
zanesljivosti za posamezne instrumente višji od 0,60. 
 
Objektivnost z vidika izvajanja testiranja, anketiranja in ocenjevanja so omogočala jasna in 
nedvoumna navodila, objektivnost z vidika vrednotenja odgovorov pa anketna vprašanja zaprtega in 
polodprtega tipa s ponujenimi odgovori, pri testu znanja pa vprašanja večstranske izbire z enim 
pravilnim odgovorom. 
Diskriminativnost ocenjevalnih lestvic so zagotavljale petstopenjske Likertove ocenjevalne lestvice. 
 
Vsebinsko veljavnost so ugotovili trije eksperti, konstruktno veljavnost pa smo potrdili s 
eksplorativno faktorsko analizo. 
 
Tudi ekonomičnost instrumentov je ustrezna, saj traja reševanje vseh instrumentov eno šolsko uro, 
prav tako pa tudi vrednotenje odgovorov.  
 
3.1.5 Statistične metode 
 
Podatke v empiričnem delu smo analizirali z računalniškim programom za statistično analizo SPSS. 
Pri tem smo uporabili naslednje statistične metode: 
 
− Cronbachov koeficient zanesljivosti, 
− eksplorativna faktorska analiza, 
− statistična vrsta - frekvenčna distribucija: absolutna in relativna frekvenca, 
− kumulativa relativne frekvence, 
− aritmetična sredina, 
− standardna deviacija, 
− McNemarjev test, 
− χ2 test: hipoteza neodvisnosti oz. Kullbackova aproksimativna metoda, 
− Pearsonov koeficient korelacije, 
− parcialni koeficient korelacije, 
− t-test: odvisna vzorca, 
− Levenejev test za preverjanje homogenosti varianc, 
− enosmerna analiza variance oz. Welchova aproksimativna metoda, 
− Fisherjev LSD (Least Significance Difference) test aposteriorne multiple primerjave po analizi 

variance. 
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Rezultati so predstavljeni v preglednicah. Pri statističnem sklepanju je upoštevana stopnja tveganja 
0,050. 
 
 
3.2  Prehransko znanje otrok 
 

Prehransko znanje učencev v 6. razredu devetletne osnovne šole smo ugotavljali na začetku in 
koncu šolskega leta. Učenci so na začetku in koncu prehranskega izobraževanja pisali test znanja.  
 
3.2.1 Analiza prehranskega znanja učencev glede na posamezno vprašanje in  

čas preverjanja znanja  
 
Statistična analiza odgovorov na vprašanja je predstavljena v Preglednicah 13 in 15. V nadaljevanju 
je predstavljena analiza odgovorov otrok glede na posamezno vprašanje. 
 
Vprašanje 1 
Na prvo vprašanje (Preglednica 13), ki smo ga zastavili učencem in se je nanašalo na znanje o 
energijski vrednosti posamezne hranilne snovi in vode, je pri prvem preverjanju znanja pravilno 
odgovorilo le 15,9 % učencev. Odgovor je bil ocenjen kot pravilen, če je učenec pravilno odgovoril 
na zastavljeno vprašanje v celoti. Analiza delnih odgovorov je pokazala, da je največji delež 
učencev pri prvem preverjanju vedel, da voda (69,8 % učencev) in mineralne snovi (62,5 % 
učencev) nimajo energijske vrednosti. Najmanj učencev (41,7 %) je izbralo pravilni odgovor, da 
maščobe predstavljajo vir energije za organizem (Preglednica 15). Pri ponovnem preverjanju 
znanja, ki smo ga izvedli ob koncu šolskega leta, se je delež učencev, ki so popolnoma pravilno 
odgovorili na obravnavano vprašanje, povečal, saj je slaba četrtina učencev (24,8 %) odgovorila 
pravilno. Več kot 80 % učencev je pravilno opredelilo vodo (87,6 % učencev) in mineralne snovi 
(80,9 % učencev), povečal pa se je tudi delež tistih, ki so pravilno opredelili maščobe (66,1 % 
učencev), ogljikove hidrate (59,3 % učencev) in vitamine (69,1 % učencev). Primerjava povprečnih 
vrednosti zbranih točk na prvem in drugem preverjanju pri obravnavanem vprašanju je pokazala 
statistično pomembne razlike (P < 0,001). Učenci so na drugem preverjanju dosegli boljši rezultat 
kot na prvem (Preglednica 16). 
 
Vprašanje 2 
Drugo vprašanje se je nanašalo na poznavanje živil glede na vsebnost beljakovin. Učenci tako na 
prvem preverjanju znanja kot tudi na drugem soje niso pravilno opredelili kot živila z večjo 
vsebnostjo beljakovin. Največji delež učencev je pravilno odgovoril, da jabolka (91,4 % učencev) in 
hruške (91,9 % učencev) ne vsebujejo večje količine beljakovin. Izmed beljakovinskih živil so 
učenci v velikem deležu kot beljakovinska živila pravilno opredelili jajca (74,6 % učencev), manj 
pa meso (53,0 % učencev) in ribe (52,4 % učencev). Primerjava povprečnih vrednosti zbranih točk 
pri obravnavanem vprašanju in glede na prvo in drugo preverjanje je pokazala statistično 
pomembne razlike (P < 0,001). Učenci so pri obravnavanem vprašanju na drugem preverjanju 
dosegli boljši rezultat kot na prvem (Preglednica 16). 
 
Vprašanje 3 
S tretjim vprašanjem (Preglednica 13) smo preverjali, ali  učenci poznajo povezavo med povečano 
količino zaužitih posameznih hranilnih snovi in povečanjem telesne teže. Na vprašanje je pri prvem 
preverjanju pravilno odgovorilo le 12,9 % učencev, na drugem preverjanju pa 13,7 %. Visok delež 
učencev je pravilno odgovoril, da vitamini, mineralne snovi in voda nimajo vpliva na povečanje 
telesne teže, visok pa je bil tudi delež tistih, ki so pravilno odgovorili, da k povečanju telesne teže 
vplivajo maščobe (Preglednica 15). Velik delež učencev ogljikovih hidratov in beljakovin ni 
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opredelil kot hranilnih snovi, ki bi vplivale na povečanje telesne teže. Primerjava povprečnih 
vrednosti zbranih točk pri prvem in drugem preverjanju ni pokazala statistično značilne razlike  
(Preglednica 16). 
 
Vprašanje 4 
Učenci so pri četrtem vprašanju razvrščali živila glede na vsebnost maščobe (Preglednica 13). 
Skupni delež pravilnih odgovorov je bil zelo nizek tako pri prvem preverjanju (4,0 % učencev) kot 
tudi pri drugem (11,1 % učencev), čeprav je visok delež učencev, ki so pravilno razvrstili najbolj 
značilna maščobna živila. Olje kot maščobno živilo je na prvem preverjanju pravilno opredelilo 
83,0 % učencev, na drugem pa 86,2 %. Maslo in margarino je na prvem preverjanju pravilno 
opredelilo 76,8 % učencev, na drugem pa preko 80,0 % učencev. Učenci so najpogosteje nepravilno 
razvrstili tunino v oljčnem olju in mleko z 1,6 % mlečne maščobe. Primerjava povprečnih vrednosti 
zbranih točk pri prvem in drugem preverjanju je pokazala statistično pomembne razlike 
(Preglednica 16). 
 
Vprašanje 5 
Pri petem vprašanju smo ugotavljali znanje učencev o vsebnosti vitaminov v živilih (Preglednica 
13). Učenci dokaj dobro poznajo živila, ki vsebujejo več vitaminov. Glede na analizo odgovorov na 
vprašanje o vsebnosti vitaminov v živilih bi lahko sklepali, da učenci povezujejo sadje s skupino 
živil, ki vsebuje več vitaminov, manj pogosto pa kot pomemben vir vitaminov opredeljujejo 
zelenjavo. Jabolka je pri prvem preverjanju pravilno opredelilo 91,6 % učencev, limone 80,6 % in 
hruške 78,6 %. Cvetačo je kot pomemben vir vitaminov izbralo 62,5 % učencev, brokoli pa 59,8 % 
učencev. Povprečna vrednost zbranih točk pri obravnavanem vprašanju glede na čas preverjanja 
znanja je pri drugem preverjanju statistično pomembno višja kot pri prvem preverjanju (P < 0,001). 
 
Vprašanje 6 
S šestim vprašanjem smo preverjali poznavanje prehranske piramide med učenci (Preglednica 13). 
Učencem je bila predstavljena slika piramide. Učenci so morali poimenovati posamezne skupine 
živil v piramidi. Delež učencev, ki so pravilno poimenovali vse skupine živil v piramidi, je bil tako 
pri prvem (71,3 %) kot tudi drugem (85,5 %) preverjanju visok. Povprečna vrednost zbranih točk 
pri drugem preverjanju je bila statistično značilno višja kot pri prvem preverjanju  (P < 0,001). 
 
Vprašanja 7 do 24 
Pri vprašanjih 7 do 24 so bile navedene različne trditve, ki so predstavljene v Preglednici 13. Učenci 
so označevali pravilnost oziroma nepravilnost posamezne trditve. V nadaljevanju so vprašanja 
obravnavana kot trditve. Da hranilne snovi oskrbujejo telo z energijo, je pri prvem preverjanju 
pravilno odgovorilo 83,7 % učencev, pri drugem preverjanju pa statistično značilno manj učencev 
(77,9 %). Na trditev, da organizem potrebuje energijo tudi med spanjem, je pri prvem preverjanju 
pravilno odgovorilo 68,0 % učencev pri drugem preverjanju pa 70,0 %. Razlika ni statistično 
pomembna. Učenci zelo dobro povezujejo telesno aktivnost in porabo energije, saj je pri prvem 
preverjanju 92,9 % učencev, pri drugem preverjanju pa 89,2 % učencev pravilno odgovorilo na 9. 
vprašanje, s katerim smo to preverjali. Slabe tri četrtine učencev (74,7 %) se je pri prvem 
preverjanju pravilno opredelilo, da maščobe niso najpomembnejši vir energije (10. trditev). Pri 
drugem preverjanju se je do te trditve pravilno opredelilo statistično pomembno manj učencev (58,6 
%). Na vsebnost energije, ki jo vsebuje posamezna hranilna snov, se je navezovala tudi 13. trditev. 
Da ogljikovi hidrati ne vsebujejo več energije kot maščobe, je pravilno odgovorilo le 29,0 % 
učencev pri prvem preverjanju in statistično značilno več učencev pri drugem preverjanju (45,6 %). 
Poznavanje vloge posameznih hranilnih snovi v organizmu smo preverjali s trditvami 11 in 12. 
Učenci dokaj dobro poznajo pomen beljakovin za razvoj mišic (11. trditev). Delež učencev, ki so se 
pravilno opredelili do omenjene trditve, da so beljakovine pomembne za razvoj mišic, je bil pri 
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drugem preverjanju višji (75,4 %) od deleža učencev, ki so pravilno odgovorili pri prvem 
preverjanju (71,9 %). Razlika v povprečju zbranih točk pri tej trditvi ni statistično pomembna. 
Pomen kalcija za zdravje kosti pozna velika večina učencev. Trditev, da je kalcij pomemben za 
razvoj kosti, je na prvem preverjanju označilo za pravilno 89,3 % učencev, pri drugem preverjanju 
pa 88,7 %. Poznavanje hranilne vrednosti živil med anketiranimi učenci je slabo. Delež učencev, ki 
so se pravilno opredelili do trditve, da kruh vsebuje več energije kot maslo (14. trditev) je bil pri 
prvem preverjanju 39,5 %, pri drugem preverjanju pa 49,6 %. Glede vsebnosti ogljikovih hidratov v 
olju (15. trditev) pa se je pravilno opredelilo 61,5 % učencev pri prvem preverjanju in 64,3 % 
učencev pri drugem preverjanju. Trditvi 16 in 17 sta se navezovali na poznavanje vsebnosti 
prehranske vlaknine v živilih. Pri prvem preverjanju je le dobra polovica (52,3 %) učencev pravilno 
odgovorila na 16. trditev, pri kateri smo ugotavljali, ali učenci vedo, da zelenjava vsebuje veliko 
prehranske vlaknine. Še manjši delež učencev pa se je pri prvem preverjanju pravilno opredelil do 
trditve, da polnozrnata moka vsebuje malo vlaknine. Pravilno je odgovorilo le 34,3 % učencev, pri 
drugem preverjanju pa 37,3 %. Z 18. trditvijo smo želeli ugotoviti, ali učenci poznajo stročnice kot 
skupino živil, ki vsebuje več beljakovin. Polovica učencev (50,2 %) je pri prvem preverjanju 
izkazala poznavanje te lastnosti stročnic, pri drugem preverjanju pa je bil delež teh učencev višji 
(63,9 %). Da vsebuje sir več maščob kot jogurt (19. trditev), je pri prvem preverjanju vedelo 64,3 % 
učencev, pri drugem pa 65,2 %. Do trditve, da je priporočljivo dnevno zaužiti vsaj dva obroka hrane 
(20. trditev) se je pravilno opredelilo 44,8 % učencev pri prvem preverjanju in 49,7 % pri drugem 
preverjanju. Zelo nizek delež učencev pa se je pravilno opredelil do trditve, da je potrebno pri 
vsakem obroku zaužiti hrano, ki vsebuje vse hranilne snovi (21. trditev). Da je trditev napačna, se je 
pri prvem preverjanju odločilo 27,0 % učencev in pri drugem preverjanju 22,0 %. Povprečno število 
zbranih točk učencev se pri 21. trditvi glede na čas preverjanja znanja statistično pomembno 
razlikuje. Visok delež učencev je tako pri prvem (84,4 %) kot tudi drugem (84,3 %) preverjanju 
pokazal dobro poznavanje priporočila, da je potrebno vsak dan uživati raznovrstno hrano 
rastlinskega in živalskega izvora (22. trditev).  
 
Poznavanje vpliva prehrane na zdravje smo preverjali s 23. in 24. trditvijo.  Tri četrtine učencev 
(75,5 %) pri prvem preverjanju in 74,3 % učencev pri drugem preverjanju je trditev, da se 
odpornost organizmu poveča, če uživamo več sadja, označilo kot pravilno (23. trditev). Razlika 
povprečnih vrednosti zbranih točk med prvim in drugim preverjanjem ni statistično pomembna 
(Preglednica 16). Visok delež učencev (75,5 %) se je pri prvem preverjanju pravilno opredelil do 
trditve, da se zaradi nepravilne prehrane lahko pojavijo bolezni srca (24. trditev). Pri drugem 
preverjanju se je delež učencev, ki so pravilno odgovorili še povečal (81,3 %). Razlika je statistično 
pomembna (Preglednica 16). 
 
Vprašanje 25 
Učenci so pri 25. vprašanju izmed treh naštetih jedilnikov izbirali najbolj zdravega. Pri prvem 
preverjanju je 72,2 % učencev izbralo jedilnik, ki je bil glede na pester izbor živil najprimernejši za 
zdrav način prehranjevanja. Pri drugem preverjanju pa se je za enak jedilnik odločilo 80,6 % 
učencev. Glede na povprečno število zbranih točk pri omenjenem vprašanju so učenci pri drugem 
preverjanju dosegli statistično pomembno višje povprečje zbranih točk. 
 
Odgovore na 25. vprašanje smo pojasnili tudi z odprtim vprašanjem, ki smo ga zastavili učencem. 
Učence smo vprašali, zakaj so izbrali posamezni jedilnik. Na osnovi analize odgovorov na odprto 
vprašanje smo oblikovali štiri skupine odgovorov. Največ učencev je na prvem (58,5 %) in drugem 
(54,1 %) preverjanju kot razlog za izbor navedenega jedilnika, navedlo, »da je jedilnik najbolj 
zdrav« (Preglednica 14). Učenci so kot razlog navajali tudi »vitamine«, »veliko sadja in zelenjave« 
ter »manj maščob in cvrtja«, kar pomeni, da so bili pozorni na vključenost sadja in zelenjave v 
jedilnik ter na tehnološke postopke priprave hrane. Učenci so pri drugem preverjanju dosegli 
statistično pomembno višje povprečje zbranih točk kot na prvem preverjanju (Preglednica 16). 
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Preglednica 14: Delež učencev glede na razlog za izbor jedilnika in čas preverjanja znanja  
(25. vprašanje). 
 

Jedilnik	  sem	  izbral/-‐a	  ker:  
Učenci	  

1.	  preverjanje	  
Učenci	  

2.	  preverjanje	  

f	   f	  %	   f	   f	  %	  

je  najbolj  zdrav.   249   58,5   222   54,1  
vsebuje  več  sadja  in  zelenjave.   64   15,0   42   10,2  

vsebuje  več  vitaminov.   30   7,0   24   5,9  
vsebuje  manj  maščob  oziroma  cvrtja.   83   19,5   122   29,8  

Skupaj	  učencev	   426	   100,0	   410	   100,0	  

 
Vprašanje 26 
Pri 26. vprašanju so učenci izmed treh predlaganih sendvičev izbrali sendvič z malo maščobe, več 
vitaminov in prehranske vlaknine (Preglednica 13). Pri prvem preverjanju je dobra polovica (55,6 
%) učencev izbrala pravilen odgovor, pri drugem preverjanju pa je bil delež višji (67,7 %). Učenci 
so pri drugem preverjanju zbrali statistično pomembno več točk kot pri prvem preverjanju 
(Preglednica 16). 
 
Vprašanje 27 
Pri zadnjem vprašanju smo učence spraševali po formalnem poimenovanju energijske vrednosti 
živil, ki je običajno navedena na embalaži živila. Podatek o količini energije v posameznem živilu 
je naveden v kkal in kJ. Omenjen podatek je pravilno poimenovalo 42,7 % učencev (1. preverjanje), 
pri drugem preverjanju pa se je delež učencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanje, zvišal na 55,7 
%. Učenci so pri drugem preverjanju znanja zbrali statistično pomembno več točk kot pri prvem 
preverjanju (Preglednica 16). 
 

Preglednica 15: Delež učencev, ki so pravilno odgovorili na posamezno vprašanje pri preverjanju 
znanja glede na čas preverjanja znanja. 
 

  
Vprašanje	  

Učenci	  
1.	  preverjanje	  

Učenci	  
2.	  preverjanje	  

f	   f	  %	   f	   f	  %	  
1   Obkroži  številko  pred  imenom  hranilne  snovi,  za  katero  

meniš,  da  daje  energijo.    
  

Beljakovine*	   330	   52,4	   298	   48,5	  
Maščobe*	   263	   41,7	   406	   66,1	  
Vitamini   279   44.3   424   69,1  
Minerali     394   62,5   497   80,9  
Ogljikovi	  hidrati*	   334	   53,0	   364	   59,3	  
Voda     440   69,8   538   87,6  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  1	   100	   15,9	   152	   24,8	  

2   Obkroži  številko  pred  imenom  živila,  za  katero  meniš,  
da  vsebuje  več  beljakovin.    

  

Kruh   444   70,5   510   83,1  
Jajca*	   470	   74,6	   517	   84,2	  
Koruzni  kosmiči   462   73,3   527   85,8  
Soja*	   191	   30,3	   234	   38,1	  
Meso*	   334	   53,0	   436	   71,0	  
Jabolka   576   91,4   597   97,2  
Hruške     579   91,9   600   97,7  
Ribe*	   330	   52,4	   440	   71,7	  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  2	   69	   11,0	   138	   22,5	  
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Nadaljevanje Preglednice 15. 
  

Vprašanje	  
Učenci	  

1.	  preverjanje	  
Učenci	  

2.	  preverjanje	  
f	   f	  %	   f	   f	  %	  

3   Katere   hranilne   snovi   bi   vplivale   na   povečanje   telesne  
teže,  če  bi  jih  bilo  v  prehrani  preveč?    

  

Vitamini   602   95,6   596   97,1  
Beljakovine*	   201	   31,9	   186	   30,3	  
Maščobe*	   599	   95,1	   587	   95,6	  
Mineralne  snovi   595   94,4   591   96,3  
Ogljikovi	  hidrati*	   187	   29,7	   211	   34,4	  
Voda   614   97,5   591   96,3  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  3	   81	   12,9	   84	   13,7	  

4   Katera  izmed  naštetih  živil  lahko  uvrstimo  v  skupino  
maščobnih  živil?    

  

Margarina*	   484	   76,8	   502	   81,8	  
Kisla  smetana   522   82,9   502   81,1  
Makaroni   587   93,2   570   92,8  
Jajca   529   84,0   532   86,6  
Mleko  z  1,6  %  mlečne  maščobe   386   61,3   454   73,9  
Tunina  v  oljčnem  olju  v  konzervi     196   31,1   260   42,3  
Maslo*	   484	   76,8	   492	   80,1	  
Olje*	   523	   83,0	   529	   86,2	  
Piškoti   478   75,9   487   79,3  
Kokakola     471   74,8   458   74,6  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  4	   25	   4,0	   68	   11,1	  

5   Katera  izmed  naštetih  živil  vsebujejo  več  vitaminov?     
Jabolko*	   577	   91,6	   558	   90,9	  
Makaroni   618   98,1   605   98,5  
Cvetača*	   394	   62,5	   399	   65,0	  
Limona*	   508	   80,6	   507	   82,4	  
Kruh   598   94,9   600   97,7  
Hruška*	   495	   78,6	   492	   80,1	  
Brokoli*	   377	   59,8	   371	   60,4	  
Voda   541   85,9   571   93,0  
Piškoti   618   98,1   608   99,0  
Moka   618   98,1   606   98,7  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  5	   241	   38,3	   287	   46,7	  

6   Na  sliki  je  prehranska  piramida,  ki  se  pogosto  uporablja  
za  načrtovanje  prehrane.  Piramida  ima  6  delov,  v  katere  
lahko  razvrstimo  posamezna  živila.  V  posamezni  del  
piramide  vpiši  številko,  ki  je  navedena  pred  imenom  
skupine  živil  in  po  tvojem  mnenju  sodi  na  posamezno  
mesto  v  piramidi.  

  

  

1  -‐  Sadje.   497   78,9   550   90,6  
2  -‐  Zelenjava.   521   82,7   552   90,6  
3  -‐  Mleko  in  mlečni  izdelki.   502   79,7   543   89,5  
4  -‐  Meso  in  mesni  izdelki.   530   84,1   551   90,8  
5  -‐  Škrobna  živila  (kruh,  testenine  …).   506   80,3   568   93,0  
6  -‐  Živila  z  veliko  maščobe  ali  sladkorja.     558   88,6   592   96,7  
Skupaj	  VPRAŠANJE	  6	   449	   71,3	   517	   85,5	  

7   Hranilne  snovi  oskrbujejo  telo  z  energijo.*   520   83,7   475   77,9  
8   Telo  ne  potrebuje  energije,  kadar  spimo.**   422   68,0   428   70,0  
9   Med  tekom  potrebujemo  več  energije  kot  med  

sedenjem.*  
576   92,9   543   89,2  
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Nadaljevanje Preglednice 15. 
  

Vprašanje	  
Učenci	  

1.	  preverjanje	  
Učenci	  

2.	  preverjanje	  
f	   f	  %	   f	   f	  %	  

10   Maščobe  so  najpomembnejši  vir  energije  za  človeški  
organizem.**  

463   74,7   358   58,6  

11   Beljakovine  so  potrebne  za  razvoj  mišic.*   446   71,9   460   75,4  
12   Kalcij  je  zelo  pomemben  za  razvoj  kosti.*   550   89,3   540   88,7  
13   Ogljikovi  hidrati  vsebujejo  več  energije  kot  maščobe.**   179   29,0   278   45,6  
14   Kilogram  kruha  vsebuje  več  energije  kot  kilogram  

masla.**  
244   39,5   304   49,6  

15   Olje  vsebuje  veliko  ogljikovih  hidratov.**   379   61,5   393   64,3  
16   Zelenjava  vsebuje  veliko  prehranske  vlaknine.*   321   52,3   358   58,8  
17   Polnozrnata  moka  vsebuje  manj  prehranske  vlaknine  

kot  meso.**  
211   34,3   225   37,3  

18   Stročnice  (soja,  grah)  so  pomemben  vir  beljakovin.*   309   50,2   390   63,9  
19   Jogurt  vsebuje  več  maščobe  kot  sir.**   395   64,3   397   65,2  
20   Vsak  dan  je  priporočljivo  zaužiti  vsaj  dva  obroka  

hrane.**  
276   44,8   302   49,7  

21   Pri  vsakem  obroku  je  potrebno  zaužiti  hrano,  ki  vsebuje  
vse  hranilne  snovi.**  

166   27,0   136   22,3  

22   Vsak  dan  je  priporočljivo  uživati  raznovrstno  hrano  
živalskega  in  rastlinskega  izvora.*  

520   84,4   514   84,3  

23   Odpornost  organizma  lahko  povečamo,  če  uživamo  več  
sadja.*  

465   75,5   455   74,3  

24   Zaradi  nepravilne  prehrane  se  lahko  pojavijo  bolezni  
srca.*  

465   75,5   497   81,3  

25   V  nadaljevanju  so  predstavljeni  trije  jedilniki.  Obkroži  
številko  pri  jedilniku,  za  katerega  meniš,  da  je  NAJBOLJ  
ZDRAV.  

           

JEDILNIK	  1	  
Korenčkova	  juha	  
Pečen	  piščanec	  
Pire	  krompir	  
Zelena	  solata	  

Krof	  

29   4,7   23   3,8  

JEDILNIK	  2	  
Zelenjavna	  juha	  
Pečen	  piščanec	  
Ocvrt	  krompir	  
Rdeča	  pesa	  
Jabolko	  

142   23,1   95   15,7  

JEDILNIK	  3*	  
Zelenjavna	  juha	  
Pečen	  piščanec	  

Dušen	  riž	  
Rdeča	  pesa	  
Pomaranča	  

445	   72,2	   607	   80,6	  

26   Urša   bi   si   rada   pripravila   sendvič,   ki   bi   vseboval   malo  
maščob  ter  več  vitaminov  in  prehranske  vlaknine.  Kateri  
sendvič   bi   po   tvojem   mnenju   najbolj   ustrezal   Uršinim  
željam?    

           

Sendvič  1:  bela  žemlja,  rezina  puranove  šunke,  sir,  list  
solate  in  majoneza.  
  

36   5,8   21   3,4  

Sendvič  2:  polnozrnata  žemlja,  rezina  puranove  šunke,  
sir  in  list  solate.  
  

189   30,4   142   23,3  

Sendvič	  3:	  polnozrnata	  žemlja,	  rezina	  puranove	  šunke	  
in	  rezina	  sveže	  paprike.*	  
	  

345	   55,6	   413	   67,7	  

Sendvič  4:  bela  žemlja,  rezina  puranove  šunke,  list  
zelene  solate  in  majoneza.  

51   8,2   34   5,6  
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Nadaljevanje Preglednice 15. 
  

Vprašanje	  
Učenci	  

1.	  preverjanje	  
Učenci	  

2.	  preverjanje	  
f	   f	  %	   f	   f	  %	  

27   Na  ovitku  čokolade  je  zapisano,  da  100  g  čokolade  
vsebuje  550  kkal.  Kaj  označuje  ta  podatek?    

           

Prehransko  vrednost  živila.   79   12,6   57   9,4  
Energijsko	  vrednost	  živila.*	   268	   42,7	   339	   55,7	  
Hranilno  vrednost  živila.   110   17,5   93   15,3  
Ne  vem.   171   27,2   120   19,7  

*      pravilni  odgovor  oziroma  trditev    
**  nepravilna  trditev  
 
3.2.2  Skupna analiza prehranskega znanja učencev glede na čas preverjanja znanja 
 
Pri preverjanju znanja smo pravilne odgovore vrednotili z 1 točko, nepravilne pa z 0 točk. Učenci so 
lahko zbrali največ 27 točk. Z vrednotenjem posameznega vprašanja smo izračunali indeks 
težavnosti, ki je za posamezno vprašanje predstavljen v Preglednici 16. 
 
Preglednica 16: Primerjava povprečnih vrednosti doseženih točk pri preverjanju znanja glede na 
posamezno vprašanje in čas preverjanja znanja pri učencih. 
 

	  
	  

Vprašanje	  

Povprečno	  število	  točk	  
(indeks	  težavnosti)	  

1.	  preverjanje	  

Povprečno	  število	  točk	  
(indeks	  težavnosti)	  

2.	  preverjanje	  
t	   2P	  Ma	   SD	   Ma	   SD	  

1   0,16   0,37   0,25   0,43   -‐4,860   0,000  

2   0,11   0,31   0,22   0,42   -‐6,438   0,000  

3   0,13   0,34   0,14   0,34   -‐0,507   0,612  

4   0,04   0,20   0,11   0,31   -‐4,929   0,000  

5   0,38   0,49   0,47   0,50   -‐3,618   0,000  

6   0,71   0,45   0,85   0,35   -‐6,266   0,000  

7   0,84   0,37   0,78   0,41   2,958   0,003  

8   0,68   0,46   0,70   0,46   -‐0,509   0,611  

9   0,93   0,26   0,89   0,31   2,207   0,028  

10   0,75   0,44   0,59   0,49   6,608   0,000  

11   0,72   0,45   0,75   0,43   -‐1,498   0,135  

12   0,89   0,31   0,89   0,31   0,301   0,763  

13   0,29   0,45   0,46   0,50   -‐6,884   0,000  

14   0,40   0,49   0,50   0,50   -‐3,801   0,000  

15   0,62   0,49   0,64   0,48   -‐1,550   0,122  

16   0,52   0,50   0,59   0,49   -‐2,786   0,006  

17   0,34   0,48   0,37   0,48   -‐1,205   0,229  

18   0,50   0,50   0,64   0,48   -‐5,058   0,000  

19   0,64   0,48   0,65   0,48   -‐0,668   0,504  

20   0,45   0,50   0,50   0,50   -‐1,767   0,078  

21   0,27   0,44   0,22   0,42   1,999   0,046  

22   0,84   0,36   0,84   0,36   -‐0,186   0,853  

23   0,75   0,43   0,74   0,43   0,145   0,885  

24   0,75   0,43   0,81   0,39   -‐2,863   0,004  

25   0,72   0,44   0,81   0,39   -‐3,628   0,000  

26   0,56   0,50   0,68   0,47   -‐4,668   0,000  

27   0,43   0,50   0,56   0,50   -‐4,907   0,000  

a  Pri  posameznem  vprašanju  je  bilo  mogoče  doseči  največ  1  točko.  
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Izračunali smo število skupaj zbranih točk, ki jih je posameznik dosegel ločeno na prvem in drugem 
preverjanju znanja. Primerjava povprečnih vrednosti zbranih točk pri prvem in drugem preverjanju 
pokaže, da so učenci pri drugem preverjanju zbrali povprečno statistično pomembno  več točk kot 
pri prvem preverjanju. Pri prvem preverjanju so povprečno zbrali 14,60 točke, pri drugem 
preverjanju pa 15,91 točke. Iz predstavljenih podatkov lahko sklepamo, da so učenci v procesu 
prehranskega izobraževanja napredovali v znanju. Za potrditev statistično značilne razlike 
povprečnih vrednosti smo uporabili tudi Wilksovo lambdo. Izračun je potrdil, da se povprečne 
vrednosti zbranih točk na preverjanju znanja pred prehranskim izobraževanjem in po končanem 
prehranskem izobraževanju statistično pomembno razlikujejo (Wilksova lambda = 0,887; F = 
66,819; P < 0,000). 
 
Preglednica 17: Primerjava povprečnih vrednosti točk, ki so jih učenci zbrali pri prvem in drugem 
preverjanju znanja. 

 
	   N	   Ma	   SD	   t	   P	  

Prvo  preverjanje  znanja   524   14,60   3,428  
-‐8,174   0,000  Drugo  preverjanje  znanja   524   15,91   4,008  

a  Največje  možno  število  doseženih  točk  je  27.	  
 
 
3.2.3 Analiza prehranskega znanja učencev glede na kategorijo znanja 
 
Primerjavo doseženih rezultatov na prvem in drugem preverjanju znanja smo opravili tudi med 
učenci, ki so bili glede na število skupaj doseženih točk pri posameznem preverjanju znanja 
razvrščeni v tri navedene kategorije: 
− 1. kategorija: do 13 točk (slabo znanje), 
− 2. kategorija: od 14 do 18 točk (srednje dobro znanje), 
− 3. kategorija: od 19 do 27 točk (dobro znanje). 
 
Analiza in primerjava povprečnih vrednosti zbranih točk na prvem in drugem preverjanju znanja je 
pokazala, da so učenci, ki so na prvem preverjanju pokazali slabo ali srednje dobro znanje, na 
drugem preverjanju znanja zbrali statistično pomembno več točk kot na prvem preverjanju. Na 
osnovi tega rezultata lahko trdimo, da so učenci, ki smo jih po prvem preverjanju znanja uvrstili v 1. 
in 2. kategorijo, napredovali v znanju. Učenci, ki so na prvem preverjanju znanja dosegli slabe 
rezultate (1. kategorija), so v primerjavi z učenci ostalih kategorij na drugem preverjanju najbolj 
napredovali. Učenci, ki so na prvem preverjanju znanja dosegli najboljše rezultate in so bili 
uvrščeni v 3. kategorijo, pa na drugem preverjanju niso izkazali napredka v znanju (Preglednica 
18).  
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Preglednica 18: Povprečne vrednosti zbranih točk učencev glede na kategorijo in čas preverjanja 
znanja. 
 

Kategorija	  znanja	   Čas	  
preverjanja	   N	  

Točke	  
Ma	   SD	   t	   P	  

1   1   196   11,09   3,643   -‐
10,862   0,000  

2   196   13,91  

2   1   260   15,87   3,499   -‐2,765   0,006  
2   260   16,47  

3   1   68   19,84   2,923   0,871   0,387  
2   68   19,53  

a  Največje  možno  število  doseženih  točk  je  27.	  
 
Poleg primerjave povprečnih vrednosti doseženih točk pri posameznem preverjanju smo izračunali 
tudi Pearsonov korelacijski koeficient, s katerim smo določili stopnjo linearne povezanosti med 
rezultatom, ki so ga učenci dosegli na prvem preverjanju, in rezultatom, ki so ga dosegli na drugem 
preverjanju. Izračun je pokazal, da je korelacija srednje močna (r = 0,519) in statistično značilna (2P 
< 0,01). Korelacija je srednje močna, kar kaže na to, da so učenci, ki so na prvem preverjanju 
znanja dosegli slab rezultat, tudi na drugem preverjanju dosegali slab rezultat in obratno. 
 
3.2.4 Analiza prehranskega znanja učencev glede na spol 
 
Primerjava povprečnih vrednosti zbranih točk pri posameznem preverjanju znanja je pokazala, da se 
povprečno število skupaj zbranih točk, ki so jih na preverjanju dosegli fantje statistično pomembno 
ne razlikuje od povprečja doseženih točk v skupini deklet. Omenjena ugotovitev velja tako za prvo 
kot tudi drugo preverjanje znanja (Preglednica 19).   
 
Preglednica 19: Povprečne vrednosti zbranih točk učencev pri prvem in drugem preverjanju znanja 
glede na spol. 
 

   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   P	  	  
F	   P	  

Prvo  preverjanje  
znanja  

Fantje   305   14,40   3,569  
0,008   0,449   -‐  0,758   0,449  

Dekleta   291   14,62   3,460  

Drugo  preverjanje  
znanja  

Fantje   285   15,57   4,050  
0,034   0,855   -‐  1,134   0,257  

Dekleta   269   15,96   4,061  
a  Največje  možno  število  doseženih  točk  je  27.  

 
Povprečno število točk, ki so jih pri prvem preverjanju znanja dosegli fantje (M = 14,52), se 
statistično pomembno razlikuje od povprečnega števila točk (M = 15,81), ki so jih fantje dosegli na 
drugem preverjanju. Iz opisanega rezultata lahko sklepamo, da se je prehransko znanje fantov glede 
na čas preverjanja izboljšalo (Preglednica 20). 
 
Preglednica 20: Primerjava povprečnih vrednosti skupaj zbranih točk pri prvem in drugem 
preverjanju znanja – fantje. 
 

   N	   Ma	   SD	   t	   P	  

Prvo  preverjanje  znanja   268   14,52   3,471     
-‐5,835  

  
0,000  Drugo  preverjanje  znanja   268   15,81   3,909  

a  Največje  možno  število  doseženih  točk  je  27.  
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Povprečno število točk, ki so jih pri prvem preverjanju znanja dosegla dekleta (M = 14,68), se 
statistično pomembno razlikuje od povprečnega števila točk (M = 16,01), ki so jih dekleta dosegla 
na drugem preverjanju. Iz opisanega rezultata lahko sklepamo, da se je prehransko znanje deklet 
glede na čas preverjanja izboljšalo. 
 
Preglednica 21: Primerjava povprečnih vrednosti skupaj zbranih točk pri prvem in drugem 
preverjanju znanja – dekleta. 
 
	   N	   Ma	   SD	   t	   P	  

Prvo  preverjanje  znanja   256   14,68   3,386     
-‐5,715   0,000  

Drugo  preverjanje  znanja   256   16,01   4,114  
a  Največje  možno  število  doseženih  točk  je  27.	  
 
 
3.3  Prehranjevalne navade otrok 
 
Prehranjevalne navade otrok smo analizirali glede na: 

− pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov hrane,  
− pogostost uživanja posameznih živil in 
− razpoložljivost hrane doma. 

 
Rezultati so predstavljeni glede na pogostost uživanja posameznih obrokov na začetku šolskega leta 
(1. anketiranje) in ob koncu šolskega leta (2. anketiranje). Opravili smo tudi analizo prehranjevalnih 
navad otrok glede na spol in prehransko znanje. Primerjava pogostosti uživanja posameznih 
obrokov in živil glede na spol in znanje je bila pri večini spremenljivk opravljena na osnovi 
podatkov, pridobljenih ob koncu šolskega leta (2. anketiranje). 
 
3.3.1 Pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov hrane pri otrocih  
 
3.3.1.1  Pogostost uživanja posameznih dnevnih obrokov hrane pri otrocih  

glede na čas  anketiranja 
 
Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane smo analizirali glede na čas anketiranja. Želeli smo 
ugotoviti, ali se je med prvim in drugim anketiranjem otrok spremenila pogostost uživanja 
posameznih obrokov hrane pri otrocih.  
 
Otroci najbolj redno uživajo kosilo. Pri prvem anketiranju je vsak dan uživalo kosilo 95,3 %, otrok 
pri drugem anketiranju pa 93,0 %. Primerjava pogostosti uživanja zajtrka glede na čas anketiranja 
kaže na to, da se je pri drugem anketiranju delež otrok, ki so zajtrkovali vsak dan znižal, vendar 
razlika ni statistično pomembna. Ocenjujemo, da redno zajtrkuje od 55 do 60 % otrok. Na dan 
prvega in drugega anketiranja je zajtrkovalo preko 60,0 % otrok. Glede na delež otrok, ki so 
zajtrkovali na dan anketiranja, med prvim in drugim anketiranjem ni statistično pomembnih razlik. 
Otroci izmed dnevnih obrokov najmanj pogosto uživajo popoldansko malico. Pogosto jo uživa 
tretjina otrok (Preglednica 22).  
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Preglednica 22: Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane pri otrocih glede na čas anketiranja.  
 

Obrok  

Ča
s	  a

nk
et
ira

nj
a  

POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  	  

Vsak  dan  

Štirikrat  
do  

šestkrat  
na  teden  

Enkrat  do  
trikrat  na  
teden  

Manj  
kot  

enkrat  
na  

teden  

Enkrat  
ali  manj  
kot  

enkrat  
na  

mesec   Nikoli  
f	   	  f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Zajtrk	  	   1   371   60,5   75   12,2   82   13,4   17   2,8   23   3,8   45   7,3   613   100  
2   338   56,1   79   13,1   93   15,4   24   4,0   24   4,0   44   7,3   602   100  

Dopoldanska	  malica	   1   342   56,4   139   22,9   47   7,8   17   2,8   12   2,0   49   8,1   606   100  
2   307   51,7   164   27,6   50   8,4   19   3,2   16   2,7   38   6,4   594   100  

Kosilo	  	   1   584   95,3   21   3,4   2   0,3   1   0,2   3   0,5   2   0,3   631   100  
2   554   93,0   27   4,5   7   1,2   2   0,3   2   0,3   4   0,7   596   100  

Popoldanska	  malica	   1   212   35,3   140   23,3   101   16,8   39   6,5   21   3,5   87   14,5   600   100  
2   197   33,2   152   25,6   110   18,5   51   8,6   18   3,0   65   11,0   593   100  

Večerja	  	   1   481   78,6   75   12,3   34   5,6   7   1,1   7   1,1   8   1,3   612   100  
2   436   72,9   86   14,4   50   8,4   9   1,5   9   1,5   8   1,3   598   100  

 
 
Povprečno pogostost uživanja posameznih obrokov hrane smo vrednotili z navedenim sistemom 
točkovanja: 6 – vsak dan, 5 – štirikrat do šestkrat na teden, 4 – enkrat do trikrat na teden, 3 – manj 
kot enkrat na teden, 2 – enkrat ali manj kot enkrat na mesec, 1 – nikoli. Primerjava povprečnih 
vrednosti uživanja posameznih obrokov hrane pri otrocih je pokazala, da so statistično pomembne 
razlike glede na čas anketiranja samo v pogostosti uživanja večerje. Otroci so večerjo pogosteje 
uživali v času prvega anketiranja.   
 
Preglednica 23: Povprečna pogostost uživanja obrokov hrane pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 
	   Čas	  anketiranja	  	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

Zajtrk	  
1   587   5,03  

1,475   1,791   0,074  
2   587   4,92  

Dopoldanska	  malica	  
1   572   5,05  

1,627   0,103   0,918  
2   572   5,04  

Kosilo	  
1   581   5,93  

0,702   1,890   0,059  
2   581   5,87  

Popoldanska	  malica	  
1   566   4,35  

1,749   -‐1,513   0,131  
2   566   4,46  

Večerja	  
1   582   5,62  

1,017   2,201   0,028  
2   582   5,53  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  obrokov  (6  –  vsak  dan,  5  –  štirikrat  do  šestkrat  na  teden,  
      4  –  enkrat  do  trikrat  na  teden,  3  –  manj  kot  enkrat  na  teden,  2  –  enkrat  ali  manj  kot  enkrat  na  mesec,  1  –  nikoli).  
 
Primerjava pogostosti uživanja zajtrka na dan prvega in drugega anketiranja pokaže, da ni 
statistično pomembnih razlik, kar pomeni, da se pogostost uživanja zajtrka na dan anketiranja med 
prvim in drugim anketiranjem ni spremenila (Preglednica 24).  
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Preglednica 24: Pogostost uživanja zajtrka na dan anketiranja pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 
Čas	  anketiranja	  

Da	   Ne	   McNemar	  test	  
f	   	  f	  %	   f	   f	  %	   χ2	   P	  

1   382   61,6   238   38,4  
0,587   0,444  2   363   60,0   242   40,  0  

 
 
3.3.1.2 Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane pri otrocih glede na spol 
 
Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane smo analizirali tudi glede na spol. Želeli smo 
ugotoviti, ali med spoloma obstaja razlika v pogostosti uživanja posameznih obrokov hrane. V času 
drugega anketiranja statistično pomembnih razlik v uživanju posameznih obrokov glede na spol 
nismo ugotovili, kaže pa se trend, da dekleta pogosteje kot fantje uživajo dopoldansko malico, 
kosilo in popoldansko malico, fantje pa zajtrk in večerjo (Preglednica 25). 
 

Preglednica 25: Uživanje posameznih obrokov hrane pri otrocih glede na spol in čas anketiranja.  
 

 
Fantje so uživali najpogosteje kosilo, najmanj pogosto pa popoldansko malico. Dekleta so 
najpogosteje uživala kosilo, sledijo pa večerja, dopoldanska malica, zajtrk in popoldanska malica 
(Preglednica 26).  
 

 

O
br
ok

	  	  

Ča
s	  a

nk
et
ira

nj
a	  

	  	  	  Spol	  	  

POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj  

Vsak  dan  

Štirikrat  do  
šestkrat  na  

teden  

Enkrat  do  
trikrat  na  
teden  

Manj  kot  
enkrat  na  
teden  

Enkrat  ali  
manj  kot  
enkrat  na  
mesec   Nikoli  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Za
jtr
k	  
	   1  

Fantje   192   61,3   43   13,7   35   11,2   8   2,6   12   3,8   23   7,3   313   100  

Dekleta   179   59,7   32   10,7   47   15,7   9   3,0   11   3,7   22   7,3   300   100  

2  
Fantje   171   56,3   40   13,2   49   16,1   14   4,6   9   3,0   21   6,9   304   100  

Dekleta   167   56,0   39   13,1   44   14,8   10   3,4   15   5,0   23   7,7   298   100  

D
op

.	  m
al
ic
a	  

1  
Fantje   160   52,1   70   22,8   27   8,8   11   3,6   6   2,0   33   10,7   307   100  

Dekleta   182   60,9   69   23,1   20   6,7   6   2,0   6   2,0   16   5,4   299   100  

2  
Fantje   149   49,7   90   30,0   19   6,3   10   3,3   7   2,3   25   8,3   300   100  

Dekleta   158   53,7   74   25,2   31   10,5   9   3,1   9   3,1   13   4,4   294   100  

Ko
si
lo
	  	   1  

Fantje   292   93,6   12   3,8   2   0,6   1   0,3   3   1,0   2   0,6   312   100  

Dekleta   292   97,0   9   3,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0   301   100  

2  
Fantje   279   93,3   10   3,3   5   1,7   1   0,3   1   0,3   3   1,0   299   100  

Dekleta   275   92,6   17   5,7   2   0,7   1   0,3   1   0,3   1   0,3   297   100  

Po
p.
	  m

al
ic
a	   1  

Fantje   94   30,7   72   23,5   48   15,7   25   8,2   13   4,2   54   17,6   306   100  

Dekleta   118   40,1   68   23,1   53   18,0   14   4,8   8   2,7   33   11,2   294   100  

2  
Fantje   94   31,3   81   27,0   49   16,3   25   8,3   10   3,3   41   13,7   300   100  

Dekleta   103   35,2   71   24,2   61   20,8   26   8,9   8   2,7   24   8,2   293   100  

Ve
če
rja

	   1  
Fantje   247   79,7   34   11,0   16   5,2   5   1,6   4   1,3   4   1,3   310   100  

Dekleta   234   77,5   41   13,6   18   6,0   2   0,7   3   1,0   4   1,3   302   100  

2  
Fantje   230   76,4   30   10,0   25   8,3   8   2,7   5   1,7   3   1,0   301   100  

Dekleta   206   69,4   56   18,9   25   8,4   1   0,3   4   1,3   5   1,7   297   100  
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Preglednica 26: Pogostost uživanja obrokov hrane pri otrocih glede na spol (2. anketiranje). 
 

Obrok	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Zajtrk	  
Fantje   304   4,94   1,51     

1,010  
  

0,315   0,460   0,645  
Dekleta   298   4,89   1,59  

Dop.	  malica	  
Fantje   300   4,96   1,50     

1,145  
  

0,285   -‐1,196   0,232  
Dekleta   294   5,10   1,32  

Kosilo	  
Fantje   299   5,86   0,65     

1,733  
  

0,188   -‐0,625   0,532  
Dekleta   297   5,89   0,49  

Pop.	  malica	  
Fantje   300   4,34   1,69     

5,182  
  

0,023   -‐1,666   0,096  
Dekleta   293   4,56   1,51  

Večerja	  
Fantje   301   5,54   0,99     

0,008  
  

0,927   0,540   0,589  
Dekleta   297   5,49   0,97  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  obrokov  (6  –  vsak  dan,  5  –  štirikrat  do  šestkrat  na  teden,    
      4  –  enkrat  do  trikrat  na  teden,  3  –  manj  kot  enkrat  na  teden,  2  –  enkrat  ali  manj  kot  enkrat  na  mesec,  1  –  nikoli).  

 
Statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanju zajtrka na dan anketiranja glede na spol ni bilo 
zaznati (Preglednica 27). 
 
Preglednica 27: Uživanje zajtrka pri otrocih na dan anketiranja glede na spol in čas anketiranja.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.1.3 Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane pri otrocih glede na prehransko znanje 
 
Pogostost uživanja posameznih obrokov hrane smo analizirali tudi glede na prehransko znanje 
otrok. Želeli smo ugotoviti, ali se pogostost uživanja posameznih obrokov hrane razlikuje med 
otroki, ki smo jih glede na znanje razvrstili v tri kategorije.  
 

Obrok	   Čas	  anketiranja	   Spol	  	  
Da	  	   Ne	  	   Skupaj	  	  

χ2	   P	  
f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Zajtrk	  	  
1  

Fantje   198   62,5   119   37,5   317   100     
0,197  

  
0,657  Dekleta   184   60,7   119   39,3   303   100  

2  
Fantje   187   61,3   118   38,7   305   100     

0,441  
  

0,507  Dekleta   176   58,7   124   41,3   300   100  
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Preglednica 28: Pogostost uživanja posameznih obrokov pri otrocih glede na čas anketiranja in 
prehransko znanje. 
 

O
br
ok

	  	  

Ča
s	  a

nk
et
ira

nj
a	  

Ka
te
go

rij
a	  
zn
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  

Vsak  dan  

Štirikrat  do    
šestkrat    
na  teden  

Enkrat  do    
trikrat    

na  teden  

Manj  kot  
enkrat  na  
teden  

Enkrat  ali  
manj  kot  
enkrat  na  
mesec   Nikoli  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

  
f  

  
f  %  

Za
jtr
k	  
	   1  

1   140   61,9   27   11,9   25   11,1   7   3,1   8   3,5   19   8,4   226   100  
2   161   57,1   40   14,2   41   14,5   7   2,5   10   3,5   23   8,2   282   100  
3   70   66,7   8   7,6   16   15,2   3   2,9   5   4,8   3   2,9   105   100  

2  
1   84   58,3   13   9,0   21   14,6   5   3,5   7   4,9   14   9,7   144   100  
2   138   56,3   31   12,7   39   15,9   11   4,5   6   2,4   20   8,2   245   100  
3   78   54,5   23   16,1   23   16,1   6   4,2   8   5,6   50   3,5   143   100  

D
op

.	  m
al
ic
a	   1  

1   124   55,9   48   21,6   21   9,5   6   2,7   3   1,4   20   9,0   222   100  
2   153   54,4   69   24,6   21   7,5   8   2,8   8   2,8   22   7,8   281   100  
3   65   63,1   22   21,4   5   4,9   3   2,9   1   1,0   7   6,8   103   100  

2  
1   72   50,7   34   23,9   9   6,3   6   4,2   7   4,9   14   9,9   142   100  
2   126   52,1   69   28,5   22   9,1   7   2,9   3   1,2   15   6,2   242   100  
3   73   51,8   45   31,9   16   11,3   2   1,4   0   0,0   5   3,5   141   100  

Ko
si
lo
	  	   1  

1   213   93,8   9   4,0   1   0,4   0   0,0   2   0,9   2   0,9   227   100  
2   266   95,0   11   3,9   1   0,4   1   0,4   1   0,4   0   0,0   280   100  
3   105   99,1   1   0,9   0   0,0   0   0,0   0   0,0   0   0,0   106   100  

2  
1   132   91,7   5   3,5   2   1,4   2   1,4   1   0,7   2   1,4   144   100  
2   226   93,0   14   5,8   1   0,4   0   0,0   0   0,0   2   0,8   243   100  
3   135   95,1   5   3,5   2   1,4   0   0,0   0   0,0   0   0,0   142   100  

Po
p.
	  m

al
ic
a	   1  

1   88   40,4   41   18,8   36   16,5   13   6,0   9   4,1   31   14,2   218   100  
2   87   31,2   68   24,4   50   17,9   24   8,6   9   3,2   41   14,7   279   100  
3   37   35,9   31   30,1   15   14,6   2   1,9   3   2,9   15   14,6   103   100  

2  
1   52   36,6   20   14,1   23   16,2   14   9,9   3   2,1   30   21,1   142   100  
2   74   30,7   71   29,5   46   19,1   20   8,3   9   3,7   21   8,7   241   100  
3   48   33,8   44   31,0   30   21,1   10   7,0   2   1,4   8   5,6   142   100  

Ve
če
rja

	   1  
1   184   81,4   24   10,6   5   2,2   5   2,2   3   1,3   5   2,2   226   100  
2   209   74,6   40   14,3   24   8,6   2   0,7   2   0,7   3   1,1   280   100  
3   88   83,0   11   10,4   5   4,7   0   0,0   2   1,9   0   0,0   106   100  

2  
1   102   71,3   14   9,8   16   11,2   3   2,1   2   1,4   6   4,2   143   100  
2   182   74,6   34   13,9   20   8,2   3   1,2   3   1,2   2   0,8   244   100  
3   104   73,2   24   16,9   10   7,0   2   1,4   2   1,4   0   0,0   142   100  

 
 
Analiza pogostosti uživanja posameznih obrokov hrane glede na prehransko znanje otrok je 
pokazala, da statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja večine dnevnih obrokov hrane ni. 
Povprečna pogostost uživanja posameznih obrokov hrane glede na znanje (Preglednica 29) kaže na 
to, da otroci, ki so na preverjanju znanja dosegli najboljše rezultate (3. kategorija) najpogosteje 
uživajo posamezne obroke, statistično pomembna pa je le razlika v pogostosti uživanja dopoldanske 
in popoldanske malice v času drugega anketiranja. Delež otrok, ki redko ali nikoli ne zajtrkujejo, je 
najnižji med učenci z dobrim prehranskim znanjem (3. kategorija), glede na učence s slabšim 
prehranskim znanjem pa razlika ni statistično pomembna. 
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Preglednica 29: Povprečna pogostost uživanja obrokov hrane pri otrocih glede na znanje (2. 
preverjanje). 

Obrok	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  

F	   P	   F	   P	  

Za
jtr
k	  

1   144   4,83   1,689  

3,584   0,028   0,385   0,681b  
2   245   4,91   1,559  

3   143   4,99   1,397  
Skupaj   532   4,91   1,553  

D
op

.	  
m
al
ic
a	  

1   142   4,82   1,657  

10,531   0,000   3,123   0,045b  
2   242   5,09   1,353  

3   141   5,23   1,100  
Skupaj   525   5,05   1,389  

Ko
si
lo
	  

1   144   5,80   0,798  

9,007   0,000   2,097   0,125b  
2   243   5,89   0,519  
3   142   5,94   0,297  

Skupaj   529   5,88   0,568  

Po
p.
	  

m
al
ic
a	  

1   142   4,10   1,925  

16,965   0,000   4,967   0,008b  
2   241   4,49   1,520  
3   142   4,72   1,339  

Skupaj   525   4,45   1,610  

Ve
če
rja

	  

1   143   5,35   1,263  

10,780   0,000   2,039   0,132b  
2   244   5,57   0,893  
3   142   5,59   0,800  

Skupaj   529   5,52   0,989  
a    
Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  obrokov  (6  –  vsak  dan,  5  –  štirikrat  do  šestkrat  na  teden,    

      4  –  enkrat  do  trikrat  na  teden,  3  –  manj  kot  enkrat  na  teden,  2  –  enkrat  ali  manj  kot  enkrat  na  mesec,  1  –  nikoli).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
 
 
Preizkus mnogoterih primerjav pogostosti uživanja dopoldanske in popoldanske malice glede na 
posamezno kategorijo znanja je pokazal, da otroci z najslabšim prehranskim znanjem (1. kategorija) 
v primerjavi z otroki, ki so se izkazali z najboljšim znanjem (3. kategorija), manj pogosto uživajo 
dopoldansko in popoldansko malico. Učenci s slabšim znanjem (1. kategorija) manj pogosto kot 
učenci s srednje dobrim znanjem (2. kategorija) uživajo tudi popoldansko malico.   
 
Preglednica 30: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v uživanju dopoldanske in  
popoldanske malice pri otrocih glede na znanje. 
 

Obrok	   Kategorija	  znanja	   P	  

Dopoldanska	  malica	  
1  

2   0,065  

3   0,011  
3   2   0,315  

Popoldanska	  malica	  
1  

2   0,021  
3   0,001  

3   2   0,176  
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Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanju zajtrka na dan anketiranja glede na znanje niso 
bile ugotovljene (Preglednica 31). 
 
Preglednica 31: Uživanje zajtrka pri otrocih na dan anketiranja glede na znanje. 
 

Obrok	  	   Čas	  anketiranja	   Kategorija	  znanja	  
Da	  	   Ne	  	   Skupaj	  	  

χ2	   P	  
f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Zajtrk	  	  

1  
1   145   62,8   86   37,2   231   100  

0,287   0,866  2   170   60,5   111   39,5   281   100  
3   67   62,0   41   38,0   108   100  

2  
1   86   59,3   59   40,7   145   100     

0,405  
  

0,817  2   153   62,2   93   37,8   246   100  
3   86   59,7   58   40,3   144   100  

 
3.3.2 Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih 
 
Analizirali smo povprečno pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih. Povprečno pogostost smo 
določili z navedenim točkovanjem:  

− večkrat na dan – 6, 
− enkrat na dan – 5, 
− trikrat do petkrat na teden – 4,  
− enkrat do dvakrat na teden – 3, 
− enkrat na mesec ali manj – 2, 
− nikoli – 1. 

 
3.3.2.1 Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na čas anketiranja 
 
Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih smo ugotavljali na osnovi pogostosti uživanja sendviča, 
pice, pomfrija in hamburgerja. Izmed naštetih živil otroci najpogosteje uživajo sendvič, sledita pa 
pomfrit in pica. Otroci najmanj pogosto uživajo hamburger. Redko ali nikoli hamburgerja pri prvem 
anketiranju ni uživalo 81,9 % otrok, v času drugega anketiranja pa 78,0 % otrok (Preglednica 32).  
 
Preglednica 32: Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na čas anketiranja.  
 

Živilo	  

Ča
s	  a

nk
et
ira

nj
a	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  

Vsak  dan  
Večkrat    
na  teden  

Enkrat    
na  teden  

Dvakrat    
do  trikrat  
  na  mesec  

Enkrat  ali  
  manj  kot  
  enkrat    
na  mesec   Nikoli  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Sendvič	   1   41   6,7   158   25,7   209   34,0   101   16,4   80   13,0   26   4,2   615   100  
2   32   5,3   136   22,5   195   32,4   129   21,4   86   14,2   26   4,3   604   100  

Pica	   1   10   1,6   16   2,6   98   16,0   235   38,3   243   39,6   11   1,8   613   100  
2   4   0,7   14   2,3   111   18,3   225   37,2   243   40,2   8   1,3   605   100  

Pomfrit	   1   11   1,8   44   7,2   115   18,7   186   30,2   223   36,3   36   5,9   615   100  
2   7   1,2   29   4,8   114   18,9   195   32,3   227   37,6   31   5,1   603   100  

Hamburger	   1   7   1,1   9   1,5   23   3,7   72   11,7   252   41,0   251   40,9   614   100  
2   4   0,7   6   1,0   31   5,1   92   15,2   255   42,2   216   35,8   604   100  

 
Otroci so v času drugega anketiranja statistično pomembno manj pogosto kot v času prvega 
anketiranja uživali sendvič. Statistično pomembna razlika v pogostosti uživanja pice, pomfrita in 
hamburgerja pri otrocih glede na čas anketiranja ni bila ugotovljena (Preglednica 33).   
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Preglednica 33: Povprečna pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na čas anketiranja.  
                          

Živilo	   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

Sendvič	  
1   590   3,83   1,248  

2,364   0,018  
2   590   3,71   1,221  

Pica	  
1   589   2,83   0,920  

0,287   0,774  
2   589   2,82   0,865  

Pomfrit	  
1   589   2,91   1,110  

1,368   0,172  
2   589   2,84   1,022  

Hamburger	  
1   589   1,89   0,996  

-‐1,523   0,128  
2   589   1,95   0,939  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 
3.3.2.2 Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na spol 
 
Povprečna vrednost pogostosti uživanja živil, ki smo jih uvrstili v skupino hitre hrane (sendvič, 
pica, pomfrit, hamburger), je pokazala, da fantje živila obravnavane skupine uživajo pogosteje kot 
dekleta. V času drugega anketiranja je bila razlika v pogostosti uživanja sendviča, pice, pomfrita in 
hamburgerja glede na spol statistično pomembna pri vseh obravnavanih živilih (Preglednica 34).   
 
Povprečne vrednosti pogostosti uživanja živil iz skupine hitre hrane kažejo na to, da fantje 
najpogosteje uživajo sendvič, sledita pa pomfrit in pica, najmanj pogosto pa uživajo hamburger.  
Dekleta najpogosteje uživajo sendvič, sledijo pa pica, pomfrit, in hamburger (Preglednica 34). 
 
Preglednica 34: Povprečna pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na spol (2. anketiranje). 
 

	  
Živilo	   Spol	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	  
t	   2P	  

F	   P	  

Sendvič	  
Fantje   305   3,88   1,320  

4,016   0,046   3,623   0,000  
Dekleta   299   3,52   1,112  

Pica	  
Fantje   305   2,92   0,926  

1,557   0,213   2,763   0,006  
Dekleta   300   2,72   0,801  

Pomfrit	  
Fantje   305   2,98   1,057  

0,824   0,364   3,422   0,001  
Dekleta   298   2,70   0,965  

Hamburger	  
Fantje   305   2,15   1,061  

13,003   0,000   5,151   0,000  
Dekleta   299   1,76   0,784  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
 
 
3.3.2.3 Pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na znanje 
 
Pogostost uživanja hitre hrane smo ugotavljali tudi glede na prehransko znanje otrok. Pri drugem 
anketiranju so bile razlike v pogostosti uživanja hitre hrane med otroki z različnim prehranskim 
znanjem statistično pomembne pri pici, pomfritu in hamburgerju, razlike pa niso bile ugotovljene 
pri pogostosti uživanja sendvičev. Glede na rezultate lahko ugotovimo, da so otroci s slabšim 
prehranskim znanjem v času drugega anketiranja pogosteje kot otroci z dobrim prehranskim 
znanjem uživali pico, pomfrit in hamburger. 
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Preglednica 35: Povprečna pogostost uživanja hitre hrane pri otrocih glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Sendvič	  

1   144   3,76   1,329  

0,879   0,416   0,898   0,408  
2   247   3,70   1,246  

3   143   3,57   1,166  
Skupaj   534   3,68   1,248  

Pica	  

1   144   2,97   0,946  

1,416   0,244   3,584   0,028  
2   247   2,87   0,885  
3   144   2,70   0,749  

Skupaj   535   2,85   0,872  

Pomfrit	  

1   142   3,07   1,153  

3,051   0,048   6,337   0,002b  
2   247   2,83   1,013  
3   144   2,64   0,890  

Skupaj   533   2,84   1,032  

Hamburger	  

1   143   2,10   1,111  

7,030   0,001   4,055   0,018b  
2   247   1,95   0,920  

3   144   1,79   0,774  
Skupaj   534   1,95   0,945  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
 
Preizkus mnogoterih primerjav glede na posamezno kategorijo znanja in pogostostjo uživanja hitre 
hrane je pokazal, da je pri statistično pomembnih razlikah najpogostejša statistično pomembna 
razlika med otroki, ki so bili razvrščeni v 1. in 3. kategorijo znanja. Otroci z najslabšim prehranskim 
znanjem (1. kategorija) v primerjavi z otroki, ki so se izkazali z najboljšim znanjem, pogosteje 
uživajo pico, pomfrit in hamburger (Preglednica 36).   
 

Preglednica 36: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik uživanja pice, pomfrita in 
hamburgerja pri otrocih glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorija	  znanja	   P	  

Pica	  
1  

2   0,245  
3   0,008  

3   2   0,070  

Pomfrit	  
1  

2   0,028  
3   0,000  

3   2   0,069  

Hamburger	  
1  

2   0,111  

3   0,005  
3   2   0,115  
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3.3.3 Pogostost uživanje mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih 
 
3.3.3.1 Pogostost uživanje mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na čas anketiranja 
 
Analiza pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih je pokazala, da otroci izmed živil 
iz skupine mleka in mlečnih izdelkov najpogosteje uživajo mleko. Mleko je v času prvega 
anketiranja večkrat na dan uživalo 30,8 % otrok, v času drugega anketiranja pa 38,9 %. Otroci 
mleko najpogosteje uživajo enkrat na dan. Otrok, ki so navedli, da mleka nikoli ne uživajo, je bilo v 
času prvega anketiranja 7,0 %, v času drugega anketiranja pa 7,6 %. Mleka z manj maščobe v času 
prvega anketiranja ni uživalo 24,2 % in v času drugega anketiranja 25,4 % otrok (Preglednica 37). 
 
Delež otrok, ki so v anketi navedli, da pogosto (enkrat ali večkrat na dan) uživajo sadni jogurt, je bil 
višji od deleža otrok, ki so navedli, da pogosto uživajo navadni jogurt (Preglednica 37). Primerjava 
povprečnih vrednosti pogostosti uživanja navadnega in sadnega jogurta pokaže, da otroci pogosteje 
uživajo sadni jogurt kot navadni jogurt (Preglednica 38). 
 
Preglednica 37: Pogostost uživanja posameznih živil pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 

	  
	  
	  

Živilo	   Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	   Skupaj	  	  

Večkrat    
na  dan  

Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do  
  dvakrat  
  na  teden  

Trikrat  do  
  petkrat    
na  teden  

Enkrat  na  
  mesec  ali  
  manj     Nikoli  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Mleko	  	   1   180   30,8   235   40,2   61   10,4   53   9,1   14   2,4   41   7,0   584   100  
2   145   24,3   232   38,9   94   15,8   51   8,6   29   4,9   45   7,6   596   100  

Mleko	  z	  
manj	  
maščobe	  

1   109   18,5   141   23,9   94   15,9   45   7,6   58   9,8   143   24,2   590   100  

2   84   14,3   129   22,0   110   18,7   48   8,2   67   11,4   149   25,4   587   100  
Navadni	  
jogurt	  

1   34   5,6   101   16,5   146   23,9   55   9,0   115   18,8   160   26,2   611   100  
2   31   5,1   97   16,1   167   27,7   75   12,4   103   17,1   130   21,6   603   100  

Sadni	  
jogurt	  

1   67   11,0   112   18,4   160   26,3   110   18,1   102   16,8   57   9,4   608   100  
2   50   8,3   118   19,5   200   33,1   91   15,0   93   15,4   53   8,8   605   100  

Jogurt	  z	  
manj	  
maščobe	  

1   38   6,4   72   12,0   130   21,7   69   11,5   120   20,1   169   28,3   598   100  

2   38   6,3   74   12,3   128   21,2   74   12,3   122   20,2   168   27,8   604   100  

Sir	   1   56   9,3   110   18,3   192   31,9   92   15,3   80   13,3   71   11,8   601   100  
2   42   7,0   108   17,9   206   34,1   88   14,6   96   15,9   64   10,6   604   100  

Maslo	  	   1   21   3,5   70   11,6   155   25,7   72   11,9   176   29,1   110   18,2   604   100  
2   26   4,3   56   9,3   149   24,8   85   14,1   167   27,8   118   19,6   601   100  

 
 
Otroci so v času prvega anketiranja uživali mleko in mleko z manj maščobe pogosteje kot v času 
drugega anketiranja. Razlika je statistično pomembna (Preglednica 38). 
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Preglednica 38: Povprečna pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na čas 
anketiranja. 
 

Živilo	   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

Mleko	  
1   557   4,65   1,429  

4,198   0,000  
2   557   4,37   1,504  

Mleko	  z	  manj	  maščobe	  
1   551   3,50   1,869  

2,036   0,042  
2   551   3,33   1,805  

Navadni	  jogurt	  
1   585   2,87   1,570  

-‐1,802   0,072  
2   585   2,99   1,499  

Sadni	  jogurt	  
1   585   3,52   1,470  

0,863   0,388  
2   585   3,46   1,397  

Jogurt	  z	  manj	  maščobe	  
1   573   2,79   1,556  

-‐0,068   0,946  
2   573   2,80   1,559  

Sir	  
1   579   3,43   1,465  

1,660   0,097  
2   579   3,32   1,393  

Maslo	  
1   578   2,79   1,372  

0,100   0,920  
2   578   2,79   1,396  

      a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
          4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 
3.3.3.2 Pogostost uživanje mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na spol  
 
Primerjava pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na spol v času drugega anketiranja 
je pokazala, da dekleta pogosteje kot fantje uživajo sir. Razlika je statistično pomembna. Pri ostalih 
živilih iz obravnavane skupine glede na spol ni bilo ugotovljenih statistično pomembnih razlik. 
  
Preglednica 39: Povprečna pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na spol 
(2. anketiranje). 
 

Živilo	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Mleko	  
Fantje   303   4,47   1,484  

0,250   0,618   1,233   0,218  
  Dekleta   293   4,32   1,510  

Mleko	  z	  manj	  
maščobe	  

Fantje   298   3,33   1,886  
7,674   0,006   0,047   0,963  

  Dekleta   289   3,33   1,731  

Navadni	  jogurt	  
Fantje   304   3,07   1,582  

4,682   0,031   1,218   0,224  
  Dekleta   299   2,92   1,423  

Sadni	  jogurt	  
Fantje   305   3,51   1,502  

10,678   0,001   0,802   0,423  
  Dekleta   300   3,41   1,297  

Jogurt	  z	  manj	  
maščobe	  

Fantje   308   2,76   1,596  
0,811   0,368   -‐0,560   0,576  

  Dekleta   296   2,84   1,540  

Sir	  
Fantje   307   3,46   1,511  

22,558   0,000   2,118   0,035  
  Dekleta   297   3,22   1,264  

Maslo	  
Fantje   305   2,82   1,466  

3,953   0,047   0,585   0,559  
  Dekleta   296   2,75   1,303  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,  4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  
      enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).
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3.3.3.3 Pogostost uživanje mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na znanje 
 
Razlika v pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov glede na prehransko znanje otrok je bila 
statistično pomembna le pri navadnem jogurtu. Navadni jogurt so v času drugega anketiranja 
najpogosteje uživali otroci s slabim prehranskim znanjem (1. kategorija), pogosteje pa so ga uživali 
glede na ostali dve kategoriji otrok (2. in 3. kategorija). 
 

Preglednica 40: Povprečna pogostost uživanja mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na 
znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  

F	   P	   F	   P	  

Mleko	  

1   143   4,29   1,569  

0,975   0,378   2,165  
  

0,116  
  

2   245   4,51   1,459  
3   143   4,21   1,458  

Skupaj   531   4,37   1,492  

Mleko	  z	  manj	  
maščobe	  

1   137   3,31   1,893  

2,925   0,055   0,438   0,646  
2   241   3,33   1,832  
3   141   3,49   1,684  

Skupaj   519   3,37   1,808  

Navadni	  jogurt	  
	  

1   142   3,40   1,659  

8,674   0,000   6,230   0,002*  
2   248   2,85   1,461  

3   144   2,85   1,319  
Skupaj   534   3,00   1,498  

Sadni	  jogurt	  

1   143   3,64   1,421  

2,464   0,086   2,233   0,108  
2   249   3,39   1,425  

3   142   3,32   1,285  
Skupaj   534   3,44   1,391  

Jogurt	  z	  manj	  
maščobe	  

1   144   2,86   1,576  

2,261   0,105   0,138   0,871  
2   246   2,84   1,626  
3   143   2,77   1,423  

Skupaj   533   2,83   1,558  

Sir	  

1   146   3,23   1,527  

5,863   0,003   0,393   0,676*  
2   247   3,36   1,390  
3   141   3,29   1,192  

Skupaj   534   3,31   1,379  

Maslo	  

1   144   2,87   1,557  

4,308   0,014   0,697   0,499*  
2   244   2,78   1,333  

3   143   2,68   1,220  
Skupaj   531   2,78   1,368  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
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Preglednica 41: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v uživanju navadnega jogurta 
pri otrocih glede na znanje. 
 
	   Kategorija	  znanja	   P	  

Navadni	  jogurt	  
1  

2   0,000  
3   0,002  

3   2   0,982  
 

3.3.4 Pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih 
 
3.3.4.1 Pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na čas anketiranja 
 
Večkrat na dan je v času prvega anketiranja uživalo zelenjavo 33,9 % otrok, v času drugega 
anketiranja pa 35,3 %, kar je v primerjavi s pogostostjo uživanja sadja manj pogosto. Sadje je 
večkrat na dan uživalo v času prvega anketiranja 56,1 % otrok. V času drugega anketiranja je sadje 
uživala večkrat na dan polovica otrok (Preglednica 42).  
 

Preglednica 42: Pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 

	  
	  
	  

Živilo	  

Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

  
Skupaj	  Večkrat    

na  dan  
Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do  
  dvakrat    
na  teden  

Trikrat  do    
petkrat    
na  teden  

Enkrat  na    
mesec  ali  
  manj     Nikoli  

f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %  

Sadje	   1.   343   56,1   185   30,3   32   5,2   41   6,7   7   1,1   3   0,5   611   100  
2.   302   50,0   221   36,8   37   6,2   24   4,0   6   1,0   11   1,8   601   100  

Zelenjava	   1.   206   33,9   219   36,0   81   13,3   58   9,5   22   3,6   22   3,6   608   100  
2.   212   35,3   215   35,8   93   15,5   34   5,7   24   4,0   22   3,7   600   100  

 
 
Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja sadja glede na čas anketiranja pokaže, da so 
otroci pri prvem anketiranju pogosteje uživali sadje kot v času drugega anketiranja. Razlika je 
statistično pomembna (Preglednica 43). 
 
Preglednica 43: Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja sadja in zelenjave pri 
                          otrocih glede na čas anketiranja. 
 
   Čas	  anketiranja	   Ma	   N	   SD	   t	   2P	  

Sadje	  	  
1   5,36   584   0,916  

2,497   0,013  
2   5,25   584   1,042  

Zelenjava	  
1   4,73   580   1,332  

-‐0,030   0,976  
2   4,73   580   1,370  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
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3.3.4.2 Pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na spol 
 
Primerjava pogostosti uživanja sadja pri otrocih glede na spol (2. anketiranje) je pokazala, da so 
dekleta pogosteje uživala sadje kot fantje. Razlika je statistično pomembna. Statistično pomembne 
razlike v povprečni pogostosti uživanja zelenjave glede na spol niso bile ugotovljene (Preglednica 
44). 
 
Preglednica 44: Povprečna pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na spol (2. 
anketiranje). 
 

   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Sadje	  	  
Fantje   304   5,07   1,253  

17,437   0,000   -‐3,971   0,000  
Dekleta   297   5,41   0,775  

Zelenjava	  
Fantje   304   4,63   1,443  

5,663   0,018   -‐1,594   0,112  
Dekleta   296   4,81   1,306  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
    4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 
3.3.4.3 Pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na znanje 
 
Pogostost uživanja sadja in zelenjave smo ugotavljali tudi glede na prehransko znanje otrok. 
Rezultati analize pogostosti uživanja sadja in zelenjave glede na znanje kažejo na to, da otroci z 
boljšim prehranskim znanjem pogosteje uživajo sadje in zelenjavo kot otroci s slabšim znanjem. 
 

Preglednica 45: Povprečna pogostost uživanja sadja in zelenjave pri otrocih glede na znanje (2. 
anketiranje). 
 

	  
Živilo	  

Kategorija	  
znanja	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Sadje	  	  

1   145   4,97   1,166  

0,691   0,502   8,760   0,000  
2   244   5,33   0,947  

3   142   5,44   0,918  
Skupaj   531   5,26   1,019  

Zelenjava	  

1   141   4,42   1,498  

7,072   0,001   5,839   0,003  
2   247   4,72   1,352  
3   143   4,97   1,222  

Skupaj   531   4,71   1,372  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 
Preizkus mnogoterih primerjav glede na posamezno kategorijo znanja in pogostostjo uživanja sadja 
in zelenjave je pokazal, da je najpogostejša statistično pomembna razlika med otroki z dobrim (3. 
kategorija) in slabim znanjem (1. kategorija). Otroci z dobrim prehranskim znanjem (3. kategorija) 
v primerjavi z otroki, ki so izkazali srednje dobro (2. kategorija) in slabo znanje (1. kategorija), 
pogosteje uživajo sadje in zelenjavo.  Razlika je statistično pomembna tudi med 1. in 2. kategorijo, 
kar pomeni, da otroci s slabim prehranskim znanjem najmanj pogosto uživajo sadje in zelenjavo 
(Preglednica 46). 
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Preglednica 46: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik uživanja sadja in zelenjave 
pri otrocih glede na znanje. 
 

   Kategorija	  znanja	  	   P	  

Sadje	  
1  

2   0,001  
3   0,000  

3   2   0,324  

Zelenjava	  
1  

2   0,036  
3   0,001  

3   2   0,079  
 
 
3.3.5 Pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze pri otrocih 
 
3.3.5.1 Pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze pri otrocih 
            glede na čas anketiranja 
 
V času prvega anketiranja je salame vsak dan uživalo 21,7 % otrok, v času drugega anketiranja pa 
19,1 %. Več kot tretjina otrok je pogosto (enkrat ali večkrat na dan) uživala tudi meso tako v času 
prvega kot tudi drugega anketiranja. V času prvega anketiranja je največji delež otrok užival meso 
enkrat na dan (Preglednica 47). 
 

Preglednica 47: Pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze pri 
otrocih glede na čas anketiranja. 
 

 

Živilo	   Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  	  
Večkrat    
na  dan  

Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do  
  dvakrat    
na  teden  

Trikrat  do  
  petkrat    
na  teden  

Enkrat  na  
  mesec  ali    
manj     Nikoli  

f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %  

Meso	  	   1.   64   10,5   208   34,2   196   32,2   108   17,7   24   3,9   9   1,5   609   100  
2.   47   7,8   205   34,1   205   34,1   99   16,4   30   5,0   16   2,7   602   100  

Salame	   1.   52   8,5   133   21,7   218   35,6   85   13,9   79   12,9   46   7,5   613   100  
2.   49   8,2   114   19,1   232   38,8   80   13,4   78   13,0   45   7,5   598   100  

Ribe	   1.   15   2,4   41   6,6   177   28,7   61   9,9   261   42,3   62   10,0   617   100  
2.   23   3,8   36   6,0   200   33,4   54   9,0   229   38,3   56   9,4   598   100  

Hrenovke	   1.   21   3,4   41   6,7   202   33,0   63   10,3   246   40,1   40   6,5   613   100  
2.   21   3,5   42   7,0   192   32,2   66   11,1   223   37,4   53   8,9   597   100  

Jajca	   1.   23   3,8   56   9,2   255   41,7   71   11,6   171   28,0   35   5,7   611   100  
2.   19   3,2   48   8,0   240   39,9   79   13,1   172   28,6   43   7,2   601   100  

Margarina	   1.   20   3,3   69   11,4   145   24,0   58   9,6   152   25,1   161   26,6   605   100  
2.   22   3,7   56   9,4   131   22,0   68   11,4   170   28,6   148   24,9   595   100  

Majoneza	   1.   19   3,2   42   7,0   112   18,6   45   7,5   161   26,7   224   37,1   603   100  
2.   19   3,2   34   5,7   113   18,8   51   8,5   174   29,0   209   34,8   600   100  
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Preglednica 48: Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, 
margarine in majoneze pri otrocih glede na čas anketiranja.  
 

	   Čas	  anketiranja	   Ma	   N	   SD	   t	   2P	  

Meso	  	  
1   4,10   585   1,171  

2,431   0,015  
2   3,96   585   1,189  

Salame	  
1   3,53   582   1,385  

1,107   0,269  
2   3,47   582   1,347  

Ribe	  
1   2,69   586   1,150  

-‐0,865   0,388  
2   2,74   586   1,150  

Hrenovke	  
1   2,81   581   1,148  

0,471   0,638  
2   2,78   581   1,156  

Jajca	  
1   3,01   585   1,144  

1,225   0,221  
2   2,95   585   1,128  

Margarina	  
1   2,64   571   1,434  

-‐0,055   0,957  
2   2,64   571   1,408  

Majoneza	  
1   2,31   577   1,379  

0,380   0,704  
2   2,28   577   1,324  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 

3.3.5.2 Pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze pri otrocih  
            glede na spol. 
 
Meso, salamo, ribe, hrenovke, jajca, margarino in majonezo glede na spol pogosteje kot dekleta 
uživajo fantje. Razlika v pogostosti uživanja je statistično pomembna (Preglednica 49). 
 
Preglednica 49: Povprečna pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze 
pri otrocih glede na spol (2. anketiranje). 
 

	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Meso	  	  
Fantje   305   4,08   1,255  

6,660   0,010   2,054   0,040  
Dekleta   297   3,88   1,127  

Salame	  
Fantje   302   3,70   1,351  

3,572   0,059   4,036   0,000  
Dekleta   296   3,26   1,325  

Ribe	  
Fantje   304   2,95   1,229  

0,792   0,374   4,184   0,000  
Dekleta   294   2,55   1,078  

Hrenovke	  
Fantje   302   2,98   1,240  

0,076   0,783   3,752   0,000  
Dekleta   295   2,62   1,096  

Jajca	  
Fantje   304   3,13   1,222  

2,503   0,114   3,835   0,000  
Dekleta   297   2,78   1,028  

Margarina	  
Fantje   301   2,82   1,494  

8,198   0,004   3,376   0,001  
Dekleta   294   2,44   1,277  

Majoneza	  
Fantje   304   2,45   1,399  

8,660   0,003   2,738   0,006  
Dekleta   296   2,16   1,266  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
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3.3.5.3 Pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze pri otrocih 
            glede na znanje 
 
Razlike v pogostosti uživanja salame, rib, hrenovk in majoneze pri otrocih glede na znanje so 
statistično pomembne. Našteta živila najpogosteje uživajo otroci s slabim prehranskim znanjem (1. 
kategorija), najmanj pogosto pa otroci, ki so bili glede na prehransko znanje razvrščeni v 3. 
kategorijo. Razlika je statistično pomembna. Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v 
uživanju salame in hrenovk pokaže, da otroci z dobrim znanjem o prehrani (3. kategorija) uživajo 
salame in hrenovke manj pogosto kot otroci s srednje dobrim znanjem (Preglednica 50 in 51).  
 

Preglednica 50: Povprečna pogostost uživanja mesa, mesnih izdelkov, jajc, margarine in majoneze 
pri otrocih glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorija	  
znanja	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Meso	  

1   144   3,89   1,296  

3,719   0,025   0,538   0,585b  
2   248   4,02   1,143  

3   142   4,01   1,132  
Skupaj   534   3,98   1,182  

Salame	  

1   141   3,70   1,437  

6,392   0,002   5,259  
  

0,006b  
  

2   244   3,49   1,331  

3   142   3,20   1,233  
Skupaj   527   3,47   1,346  

Ribe	  	  

1   144   2,90   1,299  

3,769   0,024   3,110   0,046b  
2   241   2,84   1,239  
3   143   2,61   0,942  

Skupaj   528   2,79   1,187  

Hrenovke	  

1   141   3,06   1,229  

1,250   0,287   7,717   0,000  
2   243   2,92   1,216  
3   144   2,53   1,057  

Skupaj   528   2,85   1,193  

Jajca	  

1   144   3,00   1,251  

1,068   0,344   0,965  
  

0,382  
  

2   244   3,04   1,146  

3   143   2,87   1,047  
Skupaj   531   2,98   1,150  

Margarina	  

1   142   2,71   1,376  

1,929   0,146   1,961   0,142  
2   241   2,66   1,420  

3   142   2,42   1,295  
Skupaj   525   2,61   1,378  

Majoneza	  	  

1   144   2,44   1,397  

10,466   0,000   7,435   0,001b  
2   244   2,40   1,382  
3   142   1,96   1,100  

Skupaj   530   2,29   1,329  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
            4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
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Preglednica 51: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik uživanja salame, rib, hrenovk 
in majoneze pri otrocih glede na znanje. 
 
   Kategorija	  znanja	   P	  

Salame	  	  
1  

2   0,137  
3   0,002  

3   2   0,037  

Ribe	  	  
1  

2   0,644  
3   0,040  

3   2   0,067  

Hrenovke	  	  
1  

2   0,266  

3   0,000  
3   2   0,002  

Majoneza	  	  
1  

2   0,773  
3   0,003  

3   2   0,002  
 

3.3.6  Pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri otrocih 
 
3.3.6.1  Pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri otrocih glede na 
             čas anketiranja 
 
Delež otrok, ki so pri prvem anketiranju vsaj enkrat na dan uživali kosmiče, je bil 36,7 %. Četrtina 
otrok (24,9 %) je kosmiče uživala enkrat do dvakrat na teden, nikoli pa jih ni uživalo 9,8 % otrok 
(Preglednica 52). 
 
Otroci najpogosteje uživajo bel kruh. Enkrat ali večkrat na dan ga je v času 1. anketiranja uživalo 
67,0 % otrok. Otrok, ki so v istem obdobju pogosto uživali črn kruh, je bilo 43,8 %, polnozrnati 
kruh pa je v času prvega anketiranja pogosto uživalo 29,6 % otrok. Delež otrok, ki nikoli niso 
uživali polnozrnatega kruha, je bil v času prvega anketiranja 23,3 %, črnega kruha v istem obdobju 
pa ni uživalo 13,3 %, belega pa 3,5 % otrok (Preglednica 52). 
 
Preglednica 52: Pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri otrocih glede na 
čas anketiranja. 
 

Živilo	   Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  	  
Večkrat    
na  dan  

Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do  
  dvakrat    
na  teden  

Trikrat  do  
  petkrat    
na  teden  

Enkrat  na    
mesec  ali    
manj     Nikoli  

f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %   f   f  %  

Kosmiči	   1   47   7,8   174   28,9   150   24,9   85   14,1   87   14,5   59   9,8   602   100  
2   48   8,1   172   29,0   160   26,9   88   14,8   70   11,8   56   9,4   594   100  

Kaše	  (ajdova,	  	  
prosena	  …)	  

1   26   4,3   45   7,5   103   17,1   47   7,8   162   26,9   219   36,4   602   100  
2   19   3,2   48   8,1   103   17,5   58   9,8   164   27,8   198   33,6   590   100  

Bel	  kruh	   1   171   28,3   234   38,7   89   14,7   57   9,4   33   5,5   21   3,5   605   100  
2   127   21,0   253   41,8   99   16,4   62   10,2   42   6,9   22   3,6   605   100  

Črn	  kruh	   1   111   18,3   155   25,5   121   19,9   67   11,0   72   11,9   81   13,3   607   100  
2   79   13,4   155   26,3   144   24,4   69   11,7   68   11,5   75   12,7   590   100  

Polnozrnati	  	  
kruh	  

1   72   12,1   105   17,6   125   20,9   60   10,1   96   16,1   139   23,3   597   100  
2   68   11,4   106   17,8   132   22,1   74   12,4   95   15,9   122   20,4   597   100  
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Primerjava povprečne pogostosti uživanja različnih vrst kruha glede na čas anketiranja je pokazala, 
da statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja črnega in polnozrnatega kruha pri otrocih 
med prvim in drugim anketiranjem ni. Statistično pomembna razlika pa je v pogostosti uživanja 
belega kruha, ki so ga otroci glede na čas anketiranja pogosteje uživali v času prvega anketiranja.  
Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja kosmičev in različnih vrst kaše glede na čas 
anketiranja niso bile ugotovljene (Preglednica 53). 
 
Preglednica 53: Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja živil z večjo vsebnostjo 
ogljikovih hidratov pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 

Živila	   Čas	  
anketiranja	   Ma	   N	   SD	   t	   2P	  

Kosmiči	  
1   3,60   568   1,479  

-‐0,605   0,545  
2   3,64   568   1,453  

Kaše	  (ajdova,	  	  
prosena	  …)	  

1   2,36   565   1,441  
-‐0,583   0,560  

2   2,40   565   1,401  

Bel	  kruh	  
1   4,59   581   1,361  

2,648   0,008  
2   4,42   581   1,363  

Črn	  kruh	  
1   3,78   571   1,674  

1,654   0,099  
2   3,66   571   1,590  

Polnozrnati	  kruh	  
1   3,17   568   1,713  

-‐0,933   0,351  
2   3,23   568   1,663  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  

 

3.3.6.2 Pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri otrocih  
            glede na spol 
 
Primerjava pogostosti uživanja kosmičev, različnih vrst kaše in kruha glede na spol je pokazala, da 
fantje pogosteje kot dekleta uživajo kosmiče, bel in polnozrnat kruh. Razlika glede na spol je 
statistično pomembna (Preglednica 54). 
 
Preglednica 54: Povprečna pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri 
otrocih glede na spol (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Kosmiči	  
Fantje   301   3,83   1,498  

4,415   0,036   2,932   0,003  
Dekleta   293   3,49   1,371  

Kaše	  (ajdova,	  	  
prosena	  …)	  

Fantje   297   2,45   1,483  
6,447   0,011   0,799   0,425  

Dekleta   293   2,36   1,331  

Bel	  kruh	  
Fantje   307   4,53   1,333  

0,462   0,497   1,984   0,048  
Dekleta   298   4,32   1,378  

Črn	  kruh	  
Fantje   299   3,76   1,633  

1,324   0,250   1,255   0,210  
Dekleta   291   3,59   1,554  

Polnozrnati	  kruh	  
Fantje   302   3,43   1,688  

2,653   0,104   2,697   0,007  
Dekleta   295   3,07   1,625  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
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3.3.6.3 Pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri otrocih glede na 
            znanje 
 
Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja kosmičev in različnih vrst kruha glede na 
prehransko znanje otrok niso bile ugotovljene. Glede na znanje pa je bila ugotovljena statistično 
pomembna razlika v pogostosti uživanja različnih vrst kaše. Najpogosteje so jo uživali otroci s 
slabim prehranskim znanjem (1. kategorija), najmanj pogosto pa otroci z dobrim prehranskim 
znanjem (3. kategorija).  
 
Preglednica 55: Povprečna pogostost uživanja živil z večjo vsebnostjo ogljikovih hidratov pri 
otrocih glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorij
a	  znanja	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Kosmiči	  

1   138   3,52   1,608  

5,968   0,003   1,421   0,243b  
2   246   3,65   1,423  
3   143   3,80   1,263  

Skupaj   527   3,65   1,434  

Kaše	  

1   136   2,61   1,601  

12,579   0,000   3,783   0,023b  
2   244   2,37   1,376  
3   142   2,15   1,138  

Skupaj   522   2,37   1,388  

Bel	  kruh	  

1   144   4,55   1,316  

12,579   0,000   2,745  
  

0,065  
  

2   247   4,46   1,360  
3   144   4,19   1,390  

Skupaj   535   4,41   1,361  

Črn	  kruh	  

1   142   3,69   1,615  

0,343   0,710   0,143   0,867  
2   241   3,62   1,555  

3   140   3,69   1,550  
Skupaj   523   3,66   1,568  

Polnozrnat	  
kruh	  

1   140   3,30   1,777  

5,828   0,003   0,984  
  

0,375b  
  

2   245   3,24   1,643  

3   143   3,05   1,535  
Skupaj   528   3,20   1,651  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
 
Preizkus mnogoterih primerjav je pokazal, da je statistično pomembna razlika le med omenjenima 
dvema skupinama otrok (Preglednica 55 in 56).  
 
Preglednica 56: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik uživanja različnih vrst kaše pri 
otrocih glede na znanje (2. preverjanje). 
 

   Znanje	  	   P	  

Kaše	  
1  

2   0,097  

3   0,006  
3   2   0,151  
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3.3.7  Pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih 
 
3.3.7.1  Pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na čas anketiranja 
 
Piškote in napolitanke je v času prvega anketiranja pogosto (enkrat ali večkrat na dan) uživalo 30,6 
% otrok.  Največji delež otrok je užival piškote in napolitanke enkrat do dvakrat na teden (32,9 %). 
Enkrat do dvakrat na teden je tudi največji delež otrok (28,6 %) užival čokolado in druge sladkarije. 
Čips so otroci najpogosteje uživali enkrat na mesec ali manj pogosto (37,0 %), pogosto pa ga je 
uživalo 16,2 % otrok (Preglednica 57). 
 
Preglednica 57: Pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na čas 
anketiranja. 
 

	  
	  
	  

Živilo	  

Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	   	  

	  
Skupaj	  	  Večkrat    

na  dan  
Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do    
dvakrat    
na  teden  

Trikrat  do    
petkrat    
na  teden  

Enkrat  na    
mesec  ali    
manj     Nikoli  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  
Piškoti,	  
napolitanke	  

1   66   11,0   118   19,6   198   32,9   80   13,3   122   20,3   17   2,8   601   100  
2   50   8,5   90   15,3   209   35,5   97   16,5   116   19,7   27   4,6   589   100  

Čokolada,	  bonboni	  
in	  druge	  sladkarije	  

1   81   13,1   165   26,7   177   28,6   95   15,4   84   13,6   16   2,6   618   100  
2   64   10,6   135   22,4   186   30,8   100   16,6   93   15,4   25   4,1   603   100  

Čips	   1   41   6,7   58   9,5   177   28,9   64   10,4   227   37,0   46   7,5   613   100  
2   31   5,1   58   9,6   157   26,1   71   11,8   240   39,9   45   7,5   602   100  

 
Pogostost uživanja piškotov, napolitank, čokolade in drugih sladkih živil se je pri otrocih statistično 
pomembno zmanjšala. Otroci so v času drugega anketiranja statistično pomembno manj pogosto 
uživali omenjena živila. Pogostost uživanja čipsa pa se statistično pomembno ni spremenila 
(Preglednica 58). 
 
Preglednica 58: Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja živil z več sladkorja in čipsa 
pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 

Živilo	   Čas	  
anketiranja	   Ma	   N	   SD	   t	   2P	  

Piškoti,	  napolitanke	  
1   3,60   562   1,364  

2,188   0,029  
2   3,45   562   1,314  

Čokolada,	  bonboni	  in	  
druge	  sladkarije	  

1   3,89   592   1,353  
3,444   0,001  

2   3,68   592   1,360  

Čips	  	  
1   2,97   587   1,331  

1,362   0,174  
2   2,89   587   1,279  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
 
3.3.7.2 Pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na spol 
 
Analiza podatkov o pogostosti uživanja sladkih živil pri otrocih je pokazala, da glede na spol v času 
drugega anketiranja ni bilo statistično pomembnih razlik v pogostosti uživanja živil iz omenjenih 
skupin. Statistično pomembna pa je bila razlika v pogostosti uživanja čipsa. Fantje so čips uživali 
pogosteje kot dekleta (Preglednica 59). 
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Preglednica 59: Povprečna pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na 
spol (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F   P  

Piškoti,	  napolitanke	  
Fantje   298   3,50   1,376  

5,296   0,022   1,126   0,261  
Dekleta   291   3,37   1,251  

Čokolada,	  bonboni	  in	  
druge	  sladkarije	  

Fantje   306   3,72   1,418  
4,334   0,038   0,500   0,617  

Dekleta   297   3,67   1,304  

Čips	  	  
Fantje   307   3,10   1,342  

2,551   0,111   3,610   0,000  
Dekleta   295   2,73   1,201  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
 
3.3.7.3 Pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na znanje 
 
Povprečne vrednosti pogostosti uživanja sladkih živil glede na prehransko znanje otrok kažejo, da 
otroci s slabšim prehranskim znanjem pogosteje kot otroci z boljšim prehranskim znanjem uživajo 
piškote, napolitanke ter čokolado in druga sladka živila. Razlika v pogostosti pa ni statistično 
pomembna. Statistično pomembna je razlika v pogostosti uživanja čipsa glede na prehransko 
znanje. Čips najpogosteje uživajo otroci s slabim prehranskim znanjem (1. kategorija), najmanj 
pogosto pa ga uživajo učenci z dobrim prehranskim znanjem (3. kategorija). Statistično pomembno 
razliko med posameznimi kategorijami otrok glede na znanje smo dokazali tudi s preizkusom 
mnogoterih primerjav pomembnosti razlik (Preglednica 60 in 61). 
 
Preglednica 60: Povprečna pogostost uživanja živil z več sladkorja in čipsa pri otrocih glede na 
znanje (2. preverjanje). 
 

Živilo	   Kategorija	  
znanja	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Piškoti,	  
napolitanke	  

1   139   3,60   1,427  

5,102   0,006   1,783   0,170b  
2   242   3,43   1,290  

3   140   3,31   1,186  
Skupaj   521   3,44   1,304  

Čokolada,	  
bonboni	  in	  druge	  
sladkarije	  

1   144   3,65   1,425  

2,049   0,130   1,592   0,204  
2   246   3,81   1,349  

3   143   3,57   1,264  
Skupaj   533   3,70   1,350  

Čips	  

1   143   3,21   1,418  

3,609   0,028   5,756   0,004b  
2   247   2,89   1,267  
3   141   2,69   1,159  

Skupaj   531   2,92   1,295  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
b  
Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
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Preglednica 61: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v pogostosti uživanja čipsa 
glede na znanje (2. preverjanje). 
 
   Kategorija	  znanja	   P	  

Čips	  
1  

2   0,020  
3   0,001  

3   2   0,127  
 
 
3.3.8 Pogostost uživanja pijač pri otrocih  
 
3.3.8.1 Pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na čas anketiranja 
 
Sadni sok je v času prvega anketiranja pogosto (enkrat ali večkrat na dan) uživalo 70,9 % otrok, 
redko ali nikoli pa ga je uživalo 7,5 % otrok. Gazirane pijače je pogosto uživalo 21,1 % otrok, redko 
ali nikoli pa 46,0 %. Več kot polovica otrok (52,5 %) je v času prvega anketiranja pogosto uživala 
druge brezalkoholne pijače (Preglednica 62). 
 
Preglednica 62: Pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na čas anketiranja. 
 

	  
	  
	  

Živilo	  

Ča
s	  

an
ke
tir
an

ja
	   POGOSTO	   OBČASNO	   REDKO	  ALI	  NIKOLI	  

Skupaj	  	  
Večkrat    
na  dan  

Enkrat    
na  dan  

Enkrat  do    
dvakrat    
na  teden  

Trikrat  do    
petkrat    
na  teden  

Enkrat  na    
mesec  ali    
manj     Nikoli  

f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	   f	   f	  %	  

Sadni	  sok	   1   228   38,2   195   32,7   90   15,1   39   6,5   36   6,0   9   1,5   597   100  
2   172   29,3   225   38,3   89   15,1   46   7,8   42   7,1   14   2,4   588   100  

Gazirane	  
pijače	  

1   54   8,8   76   12,3   143   23,2   60   9,7   194   31,4   90   14,6   617   100  
2   52   8,6   76   12,5   139   22,9   56   9,2   203   33,4   81   13,3   607   100  

Druge	  
brezalkoholne	  
pijače	  

1   160   25,9   164   26,6   141   22,9   64   10,4   63   10,2   25   4,1   617   100  

2   141   23,2   167   27,5   132   21,7   65   10,7   78   12,9   24   4,0   607   100  
Energijski	  
napitki	  

1   19   3,1   30   4,9   35   5,7   20   3,2   97   15,7   416   67,4   617   100  
2   16   2,6   34   5,6   58   9,6   33   5,4   109   18,0   357   58,8   607   100  

Alkoholne	  
pijače	  

1   8   1,3   10   1,6   17   2,8   5   0,8   65   10,5   513   83,0   618   100  
2   7   1,1   20   3,3   25   4,1   10   1,6   66   10,8   481   79,0   609   100  

 
 
Primerjava pogostosti uživanja pijač glede na čas anketiranja je pokazala, da so otroci v času 
drugega anketiranja v primerjavi s prvim anketiranjem statistično pomembno manj pogosto uživali 
sadni sok ter statistično pomembno pogosteje energijske napitke ter alkoholne pijače (Preglednica 
63). 
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Preglednica 63: Primerjava povprečnih vrednosti pogostosti uživanja različnih pijač pri otrocih 
glede na čas anketiranja. 
 

Živilo	   Čas	  
anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

Sadni	  sok	  
1   559   4,79   1,334  

3,212   0,001  
2   559   4,58   1,366  

Gazirane	  pijače	  
1   595   2,99   1,507  

-‐0,027   0,979  
2   595   2,99   1,492  

Druge	  brezalkoholne	  
pijače	  

1   595   4,22   1,497  
1,293   0,197  

2   595   4,13   1,511  

Energijski	  napitki	  
1   595   1,72   1,303  

-‐2,968   0,003  
2   595   1,88   1,334  

Alkoholne	  pijače	  
1   598   1,32   0,890  

-‐2,117   0,035  
2   598   1,41   0,994  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
 

3.3.8.2 Pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na spol 
 
Pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na spol smo analizirali na osnovi odgovorov, ki smo jih 
pridobili v času 2. anketiranja. Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja sadnega soka 
glede na spol niso bile ugotovljene. Statistično pomembne pa so bile razlike v pogostosti uživanja 
gaziranih pijač, energijskih napitkov in alkoholnih pijač. Vse omenjene vrste pijač uživajo fantje 
pogosteje kot dekleta. Fantje pogosteje kot dekleta uživajo tudi sadni sok in druge brezalkoholne 
pijače, a razlika ni statistično pomembna (Preglednica 64). 
 

Preglednica 64: Povprečna pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na spol (2. anketiranje). 
 

	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

Sadni	  sok	  
Fantje   299   4,68   1,304  

5,206   0,023   1,397   0,163  
Dekleta   289   4,52   1,409  

Gazirane	  pijače	  
Fantje   307   3,29   1,577  

15,591   0,000   5,010   0,000  
Dekleta   300   2,70   1,343  

Druge	  brezalkoholne	  
pijače	  

Fantje   308   4,26   1,456  
2,672   0,103   1,880   0,061  

Dekleta   299   4,03   1,553  

Energijski	  napitki	  
Fantje   307   2,26   1,502  

56,656   0,000   7,066   0,000  
Dekleta   300   1,51   1,045  

Alkoholne	  pijače	  
Fantje   309   1,62   1,212  

66,577   0,000   4,794   0,000  
Dekleta   300   1,23   0,738  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).	  
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3.3.8.3 Pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na znanje 
 
Analiza pogostosti uživanja pijač glede na prehransko znanje otrok je pokazala, da gazirane pijače 
ter druge brezalkoholne pijače, energijske napitke in alkoholne pijače najpogosteje uživajo otroci s 
slabim prehranskim znanjem (1. kategorija), najmanj pogosto pa jih uživajo otroci z dobrim 
prehranskim znanjem (3. kategorija). Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v 
pogostosti uživanja pijač je pokazal, da otroci s srednje dobrim znanjem (2. kategorija) manj 
pogosto kot otroci s slabim prehranskim znanjem (1. kategorija) uživajo gazirane pijače in ostale 
brezalkoholne pijače ter energijske napitke in alkoholne pijače (Preglednica 65).   
 
Preglednica 65: Povprečna pogostost uživanja pijač pri otrocih glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Živilo	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Sadni	  sok	  

1   138   4,66   1,223  

4,058   0,018   0,325   0,723b  
2   238   4,58   1,368  
3   142   4,54   1,412  

Skupaj   518   4,59   1,342  

Gazirane	  pijače	  

1   145   3,33   1,594  

6,317   0,002   6,575   0,002b  
2   248   2,95   1,510  
3   143   2,71   1,315  

Skupaj   536   2,99   1,500  

Druge	  
brezalkoholne	  
pijače	  

1   144   4,47   1,462  

1,069   0,344   5,183   0,006  
2   248   4,01   1,513  
3   144   4,00   1,472  

Skupaj   536   4,13   1,500  

Energijski	  napitki	  

1   143   2,35   1,539  

18,870   0,000   14,399   0,000b  
2   249   1,87   1,335  

3   144   1,52   1,003  
Skupaj   536   1,90   1,348  

Alkoholne	  pijače	  

1   145   1,81   1,308  

45,913   0,000   17,096   0,000b  
2   249   1,41   1,004  

3   144   1,13   0,500  
Skupaj   538   1,44   1,027  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  pogostosti  uživanja  živil  (6  –  večkrat  na  dan,  5  –  enkrat  na  dan,    
      4  –  trikrat  do  petkrat  na  teden,  3  –  enkrat  do  dvakrat  na  teden,  2  –  enkrat  na  mesec  ali  manj,  1  –  nikoli).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  
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Preglednica 66: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v pogostosti uživanja pijač 
pri otrocih glede na znanje (2. preverjanje). 
 
   Kategorija	  znanja	   P	  

Gazirane	  pijače	  
1  

2   0,015  
3   0,000  

3   2   0,116  

Druge	  brezalkoholne	  
pijače	  

1  
2   0,003  
3   0,007  

3   2   0,959  

Energijski	  napitki	  
1  

2   0,001  

3   0,000  
3   2   0,012  

Alkoholne	  pijače	  
1  

2   0,000  
3   0,000  

3   2   0,007  
 

3.3.9 Vpliv izobraževanja na pogostost uživanja obrokov, hitre hrane in posameznih živil 
 
V raziskavi smo predvidevali, da učenci v procesu obveznega formalnega prehranskega 
izobraževanja usvojijo nova prehranska znanja. Glede na predvideno intenziteto in čas trajanja 
izobraževanja smo želeli ugotoviti, ali izobraževanje pliva na prehransko vedênje otrok neposredno 
po končanem izobraževanju. 
 
Po metodi parcialne korelacije smo izločili linearni vpliv prehranskega znanja na začetku šolskega 
leta na korelacijo med spremenljivkama znanja ob koncu šolskega leta in pogostosti uživanja 
obrokov ter posameznih živil.  
 
Analiza podatkov je pokazala, da znanje pridobljeno v času izvajanja prehranskega izobraževanja 
nima pomembnega vpliva na uživanje dnevnih obrokov hrane anketiranih otrok. Povezanosti sicer 
so statistično pomembne, korelacijski koeficienti so pozitivni, a zelo nizki  
(r < 0,20), kar pomeni, da so korelacije neznatne in statistične povezanosti skoraj ni (Preglednica 
67).   
 
Preglednica 67: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in pogostostjo uživanja obrokov 
pri otrocih (Z2.P2.Z1). 
 

Obrok	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

Zajtrk   0,040   0,188  

Dopoldanska  malica   0,141   0,001  
Kosilo   0,073   0,054  
Popoldanska  malica   0,119   0,005  

Večerja   0,084   0,032  
Obroki  SKUPAJ   0,151   0,001  

 
Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);    Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);    P2  –  pogostost  uživanja  obrokov  (2.  anketiranje)  
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Izračun parcialne korelacije med pogostostjo uživanja hitre hrane in prehranskim znanjem otrok ob 
koncu šolskega leta, je ob izločitvi prehranskega znanja otrok na začetku šolskega leta pokazal, da 
je smer povezanosti med spremenljivkama negativna in statistično pomembna pri uživanju pomfrita 
in hamburgerja ter skupnem uživanju živil, ki smo jih uvrstili v skupino hitre hrane. V vseh 
opisanih primerih ocenjujemo, da gre za nizko in neznatno negativno korelacijo ter da statistične 
povezanosti skoraj ni (r < 0,20). Negativna statistična povezanost kaže na to, da otroci z boljšim 
prehranskim znanjem manj pogosto uživajo hitro hrano kot otroci s slabšim prehranskim znanjem 
(Preglednica 68). 
 
Preglednica 68: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in pogostostjo uživanja hitre 
hrane pri otrocih (Z2.P2.Z1). 
 

Jed	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

Sendvič   -‐0,016   0,365  

Pica   -‐0,071   0,059  
Pomfrit   -‐0,100   0,014  

Hamburger   -‐0,088   0,027  
Hitra  hrana  SKUPAJ   -‐0,006   0,450  
 
Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);  Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);  P2  –  pogostost  uživanja  obrokov  (2.  anketiranje)  
 
Analizirali smo tudi vpliv prehranskega izobraževanja na uživanje posameznih živil pri otrocih. 
Izračun parcialne korelacije je pokazal, da pri posameznih živilih (meso, kosmiči) obstaja neznatna 
statistično pomembna povezanost (r < 0,20) med usvojenim prehranskim znanjem in pogostostjo 
uživanja omenjenih živil  pri otrocih. Z izračunom parcialne korelacije smo ugotovili tudi neznatno 
negativno statistično pomembno povezanost med usvojenim prehranskim znanjem in pogostostjo 
uživanja gaziranih pijač, energijskih napitkov in alkoholnih pijač pri otrocih (Preglednica 69). 
 
Preglednica 69: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in pogostostjo uživanja posameznih 
živil pri otrocih (Z2.Ž2.Z1). 
 

Živilo	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  	  

Mleko     0,049   0,178  

Mleko  z  manj  maščobe  (1,6  %  ali  0,5  %  maščobe)   0,100   0,030  
Navadni  jogurt   -‐0,078   0,071  
Sadni  jogurt   -‐0,080   0,065  

Jogurt  z  manj  maščobe   0,035   0,253  
Sir     0,070   0,094  

Maslo     -‐0,019   0,357  
Sadje   0,056   0,146  

Zelenjava   0,079   0,067  
Salame   -‐0,046   0,192  

Meso   0,108   0,020  
Ribe   0,017   0,372  
Hrenovke   -‐0,030   0,285  

Jajca   0,044   0,205  
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Nadaljevanje Preglednice 69. 

Živilo	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  	  

Margarina   0,017   0,371  

Majoneza   -‐0,026   0,309  
Kosmiči     0,129   0,007  
Kaše  (ajdova,  prosena  …)   -‐0,046   0,193  

Bel  kruh   -‐0,005   0,459  
Črn  kruh   -‐0,039   0,232  

Polnozrnati  kruh   -‐0,072   0,087  
Piškoti,  napolitanke   0,057   0,140  

Čokolada,  bomboni  in  druge  sladkarije     0,048   0,181  
Čips     0,018   0,370  

Sadni  sok   0,078   0,071  
Gazirane  pijače  (Fanta,  Kokakola  …)   -‐0,102   0,027  
Druge  brezalkoholne  pijače  (ledeni  čaj,  Fruc  …)   -‐0,042   0,214  

Energijski  napitki  (Red  Bull,  Red  Horse  …)     -‐0,165   0,001  
Alkoholne  pijače  (pivo,  vino  …)   -‐0,161   0,001  
  

Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);  Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);  Ž2  –  pogostost  uživanja  živil  (2.  anketiranje)  
 
 
3.4  Analiza mnenj in namer otrok povezanih z zdravim načinom prehranjevanja 
 
3.4.1 Mnenje otrok o lastnem prehranjevanju 
 
Mnenje otrok o lastni prehrani in načinu prehranjevanja smo ugotavljali z merjenjem stopnje 
strinjanja s posameznimi trditvami, ki so se nanašale na lastno oceno primernosti količine živil, ki 
jih otrok zaužije, in o splošni oceni lastnega prehranjevanja ter možnostih, ki jih ima otrok, da se 
zdravo prehranjuje. Otroci so stopnjo strinjanja izrazili z Likertovo lestvico (1 – nikakor se ne 
strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma 
se strinjam). 
 
Otroci so mnenja, da vsak dan pojedo dovolj sadja in bi ga lahko pojedli tudi več, če bi želeli. S 
trditvijo, da pojedo dovolj zelenjave in mleka, se ne strinjajo tako močno kot s trditvijo, da pojedo 
dovolj sadja. Otroci so na drugem anketiranju glede na prvo anketiranje izrazili statistično 
pomembno višjo stopnjo strinjanja s trditvijo, da ne pojedo dovolj zelenjave vsak dan.  
 
Preglednica 70: Mnenje otrok o lastnem prehranjevanju glede na čas anketiranja. 
 
Menim,	  da:	   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

vsak  dan  pojem  dovolj  sadja.           1   599   4,16   1,002   1,812   0,070  
2   599   4,08   1,062  

bi  lahko  pojedel/-‐a  več  sadja,  če  bi  
želel.    

1   589   4,03   1,170   -‐0,884   0,377  
2   589   4,08   1,154  

vsak  dan  pojem  dovolj  zelenjave.   1   590   3,62   1,289   -‐3,113   0,002  
2   590   3,77   1,153  

vsak  dan  popijem  dovolj  mleka.     1   583   3,84   1,193   0,292   0,770  2   583   3,83   1,171  
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Nadaljevanje Preglednice 70. 
Menim,	  da:	   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  
popijem  preveč  sladkih  in  gaziranih  
pijač.      

1   587   2,48   1,400  
-‐1,651   0,099  2   587   2,58   1,388  

pojem  preveč  prigrizkov    
(čips,  čokolada  …).    

1   588   2,68   1,376   0,600   0,549  
2   588   2,64   1,344  

dovolj  vem  o  zdravem  načinu  
prehranjevanja.      

1   585   3,90   1,117   -‐3,140   0,002  
2   585   4,06   0,950  

bi  se  moral/-‐a  bolj  zdravo  
prehranjevati.      

1   584   3,40   1,297   1,113   0,266  
2   584   3,34   1,333  

se  imam  možnost  zdravo  
prehranjevati.    

1   580   4,56   0,761   2,010   0,045  
2   580   4,47   0,911  

se  zdravo  prehranjujem.                     1   589   3,93   1,051   -‐1,175   0,240  
2   589   3,98   0,998  

sem  dovolj  telesno  aktiven/-‐a.                      
1   591   4,17   0,999  

-‐1,322   0,187  2   591   4,23   0,991  

živim  zdravo.    
1   591   4,09   0,939  

-‐1,424   0,155  2   591   4,15   0,942  

sem  uspešen/-‐a  v  šoli.        
1   597   4,10   0,979  

-‐2,741   0,006  2   597   4,21   0,976  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    
      3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).  

 
Otroci ocenjujejo, da sladkih in gaziranih pijač ter prigrizkov ne zaužijejo preveč, nimajo pa jasno 
oblikovanega mnenja o tem, ali bi se morali bolj zdravo prehranjevati (povprečna vrednost velja za 
drugo anketiranje – Mb = 3,34), strinjajo pa se s trditvijo, da se zdravo prehranjujejo in da se imajo 
tudi možnost zdravo prehranjevati (Preglednica 70).   
 
V čas u drugega anketiranja glede na prvo anketiranje so bili otroci statistično pomembno bolj 
prepričani v to, da vedo dovolj o zdravem načinu prehranjevanja (Preglednica 70). 
 
Analiza mnenja otrok o lastni prehrani je pokazala, da bistvenih razlik med spoloma ni. Fantje se 
bolj kot dekleta strinjajo s trditvijo, da popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač, dekleta pa so bolj 
kot fantje prepričana, da se imajo možnost zdravo prehranjevati (Preglednica 71). 
 
Preglednica 71: Mnenje otrok o lastnem prehranjevanju glede na spol (2. anketiranje). 
 

O	  sebi	  menim,	  da:	   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  F	   P	  
vsak  dan  pojem  dovolj  sadja.          
    

Fantje   308   4,00   1,104  
0,400   0,527   -‐1,712   0,087  Dekleta   300   4,15   1,004  

bi  lahko  pojedel/-‐a  več  sadja,  če  bi  
želel.    

Fantje   306   4,04   1,210   1,352   0,245   -‐0,474   0,636  
Dekleta   297   4,09   1,124  

vsak  dan  pojem  dovolj  zelenjave.   Fantje   307   3,79   1,135   0,138   0,711   0,586   0,558  
Dekleta   300   3,74   1,168  

vsak  dan  popijem  dovolj  mleka.     Fantje   305   3,89   1,146   2,653   0,104   1,481   0,139  
Dekleta   297   3,74   1,192  

popijem  preveč  sladkih  in  gaziranih  
pijač.      

Fantje   307   2,74   1,399   1,050   0,306   3,011   0,003  
Dekleta   296   2,41   1,350  

pojem  preveč  prigrizkov  (čips,  
čokolada  …).    

Fantje   304   2,73   1,349   0,083   0,773   1,846   0,065  
Dekleta   297   2,53   1,328  

dovolj  vem  o  zdravem  načinu  
prehranjevanja.      

Fantje   306   4,00   1,000   0,184   0,668   -‐1,391   0,165  
Dekleta   297   4,11   0,899  

bi  se  moral/-‐a  bolj  zdravo  
prehranjevati.      

Fantje   304   3,35   1,333  
0,005   0,941   0,203   0,839  Dekleta   297   3,32   1,337  
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Nadaljevanje Preglednice 71. 
O	  sebi	  menim,	  da:	   Spol	   N	   Ma	   SD	   Leveneov	  test	   t	   2P	  

F	   P	  
se  imam  možnost  zdravo  
prehranjevati.    

Fantje   302   4,40   0,972   7,668   0,006   -‐1,920   0,055  
Dekleta   295   4,54   0,823  

se  zdravo  prehranjujem.                     Fantje   305   3,97   1,045   4,447   0,035   -‐0,241   0,809  
Dekleta   298   3,99   0,936  

sem  dovolj  telesno  aktiven/-‐a.                      
    

Fantje   306   4,26   1,001   0,018   0,893   1,194   0,233  
Dekleta   298   4,17   0,994  

živim  zdravo.     Fantje   307   4,13   0,980   1,924   0,166   -‐0,274   0,784  
Dekleta   297   4,15   0,911  

sem  uspešen/-‐a  v  šoli.        
Fantje   307   4,12   1,056  

4,390   0,037   -‐2,277   0,023  Dekleta   300   4,30   0,876  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    
      3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).  
 
 
Raziskava je pokazala, da se otroci z boljšim prehranskim znanjem statistično pomembno močneje 
strinjajo s trditvijo, da pojedo dovolj sadja, kot otroci s slabšim prehranskim znanjem. Učenci z 
dobrim prehranskim znanjem so bolj prepričani v to, da vedo dovolj o zdravi prehrani ter da se 
zdravo prehranjujejo in se imajo možnost zdravo prehranjevati.  
 
Otroci s slabšim prehranskim znanjem so glede na otroke z dobrim prehranskim znanjem bolj 
prepričani v to, da popijejo preveč sladkih in gaziranih pijač, pojedo preveč prigrizkov ter bi se 
morali bolj zdravo prehranjevati. Opisane razlike glede na prehransko znanje otrok so statistično 
pomembne (Preglednica 72).  
 
Preglednica 72: Mnenje otrok o lastnem prehranjevanju glede na prehransko znanje (2. anketiranje). 
 

O	  sebi	  menim,	  da:	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
	  Leveneov	  test	   ANOVA	  

F	   P	   F	   P	  

vsak  dan  pojem  dovolj  
sadja.          

1   145   3,82   1,211  

6,060   0,002   6,69
7  

0,00
3b  

2   248   4,11   0,998  
3   144   4,26   0,906  

Skupaj   537   4,07   1,049  

bi  lahko  pojedel/-‐a  več  
sadja,  če  bi  želel.      

1   145   3,98   1,133  

0,122   0,885   1,43
5  

0,23
9  

2   246   4,18   1,110  
3   143   4,08   1,187  

Skupaj   534   4,10   1,139  

vsak  dan  pojem  dovolj  
zelenjave.  

1   144   3,59   1,179  

1,150   0,317   2,38
2  

0,09
3  

2   248   3,81   1,153  
3   144   3,86   1,094  

Skupaj   536   3,76   1,147  

vsak  dan  popijem  dovolj  
mleka.      

1   144   3,72   1,101  

0,376   0,687   1,62
8  

0,19
7  

2   245   3,93   1,150  
3   144   3,80   1,198  

Skupaj   533   3,83   1,152  

popijem  preveč  sladkih  in  
gaziranih  pijač.      

1   145   2,88   1,423  

3,657   0,026   5,31
9  

0,00
4b  

2   245   2,63   1,427  
3   144   2,35   1,242  

Skupaj   534   2,62   1,390  

pojem  preveč  prigrizkov  
(čips,  čokolada  …).      

1   145   2,89   1,390  

4,428   0,012   4,12
8  

0,01
2b  

2   244   2,68   1,390  
3   142   2,44   1,176  

Skupaj   531   2,67   1,344  
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Nadaljevanje Preglednice 72. 

O	  sebi	  menim,	  da:	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	   	  Leveneov	  test	   ANOVA	  

F	   P	   F	   P	  

dovolj  vem  o  zdravem  
načinu  prehranjevanja.      

1   142   3,78   1,046  

5,946   0,003   10,2
83  

0,00
0b  

2   246   4,12   0,938  
3   144   4,26   0,736  

Skupaj   532   4,07   0,935  

bi  se  moral/-‐a  bolj  zdravo  
prehranjevati.      

1   145   3,52   1,167  

4,200   0,016   3,28
9  

0,03
0b  

2   244   3,43   1,390  
3   142   3,15   1,282  

Skupaj   531   3,38   1,310  

se  imam  možnost  zdravo  
prehranjevati.      

1   143   4,25   1,038  

13,413   0,000   9,49
4  

0,00
0b  

2   241   4,49   0,890  
3   144   4,70   0,638  

Skupaj   528   4,48   0,888  

se  zdravo  prehranjujem.                    

1   142   3,84   1,043  

1,223   0,295   3,41
5  

0,03
4  

2   246   3,97   1,006  
3   144   4,14   0,858  

Skupaj   532   3,98   0,983  

sem  dovolj  telesno  
aktiven/-‐a.                      

1   142   4,11   0,980  

0,010   0,990   1,23
7  

0,29
1  

2   247   4,27   0,988  
3   144   4,22   0,964  

Skupaj   533   4,21   0,980  

živim  zdravo.      

1   143   3,97   1,010  

0,626   0,535   3,23
0  

0,04
0  

2   247   4,14   0,966  
3   143   4,24   0,824  

Skupaj   533   4,12   0,946  

sem  uspešen/-‐a  v  šoli.            

1   145   3,80   1,097  

12,536   0,000   25,3
78  

0,00
0b  

2   247   4,23   0,957  
3   144   4,57   0,611  

Skupaj   536   4,20   0,962  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    
      3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).  
b  Uporabljena  je  Welchova  aproksimativna  metoda  analize  variance.  

 
Preglednica 73: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v mnenju otrok o lastnem 
prehranjevanju glede na prehransko znanje (2. anketiranje). 
 

Trditev	   Kategorija	  znanja	  	   P	  

Vsak  dan  pojem  dovolj  sadja.          
1  
  

2   0,008  
3   0,000  

2   3   0,174  

Popijem  preveč  sladkih  in  gaziranih  pijač.  
1  
  

2   0,088  
3   0,001  

2   3   0,053  

Pojem  preveč  prigrizkov  (čips,  čokolada  …).      
1  
  

2   0,128  
3   0,004  

2   3   0,090  
Dovolj  vem  o  zdravem  načinu  
prehranjevanja.      
  

1  
2   0,001  
3   0,000  

2   3   0,150  

Moral/-‐a  bi  se  bolj  zdravo  prehranjevati.      
1   2   0,474  

3   0,015  
2   3   0,044  
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Nadaljevanje Preglednice 73. 
Trditev	   Kategorija	  znanja	  	   P	  

Imam  se  možnost  zdravo  prehranjevati.      
1   2   0,012  

3   0,000  
2   3   0,019  

Prehranjujem  se  zdravo.      
1   2   0,210  

3   0,010  
2   3   0,096  

Živim  zdravo.      
1   2   0,082  

3   0,012  
2   3   0,280  

V  šoli  sem  uspešen/-‐a.   1  
2   0,000  
3   0,000  

2   3   0,000  
 
 
3.4.2 Zaupanje otrok v trditve povezane z načinom prehranjevanja 
 
Z anketiranjem otrok smo želeli ugotoviti, kako močno se otroci strinjajo s posameznimi trditvami 
in ugotovitvami strokovnjakov, ki jih uporabljajo tudi pri promociji zdravega načina 
prehranjevanja. Otroci so stopnjo strinjanja izrazili z Likertovo lestvico (1 – nikakor se ne strinjam, 
2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se 
strinjam). 
 
Rezultati raziskave kažejo, da so otroci prepričani, da z rednim uživanjem zajtrka, kosila in večerje 
ter sadja in zelenjave lahko vplivajo na svoje zdravje. Strinjali so se tudi s trditvijo, da uživanje 
zajtrka pozitivno vpliva na delo pri pouku, uživanje šolske malice pa izboljša njihovo počutje 
(Preglednica 74). Otroci so izrazili strinjanje s trditvijo, da hitra hrana zaradi povečane vsebnosti 
maščob negativno vpliva na zdravje posameznika, manj pa se strinjajo s trditvama, da bi manjša 
količina zaužitih sladkarij vplivala na izboljšanje njihovega počutja in da je hitra hrana dobrega 
okusa. Glede uživanja kokakole niso mnenja, da bi jim vsakodnevno uživanje kokakole ne 
škodovalo (povprečna vrednost velčja za drugo anketiranje – Ma = 2,43). 
 
Otroci glede odstranjevanja avtomatov s hrano iz šol nimajo jasno izoblikovanega mnenja 
(povprečna vrednost velčja za drugo anketiranje – Mb = 3,25). Povprečna ocena strinjanja pri 
obravnavani trditvi je blizu oceni »3«, ki je opredeljena kot »niti se strinjam, niti se ne strinjam«. 
Otroci pa se bolj strinjajo, da bi morali v šolah ponuditi več sadja in zelenjave (Ma = 3,90). 
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Preglednica 74: Zaupanje otrok v trditve povezane z zdravim načinom prehranjevanja glede na čas 
anketiranja. 
 

   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

Z  rednim  uživanjem  zajtrka,  kosila  in  večerje  
ohranjam  svoje  zdravje.  

1   594   4,25   0,997  
-‐1,201   0,230  

2   594   4,30   0,991  
Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  sadja  in  zelenjave,  bom    
zdrav/-‐a!  

1   595   4,40   0,933  
1,119   0,263  

2   595   4,35   0,917  

Če  jem  manj  sladkarij,  se  bolje  počutim.  
1   569   3,92   1,221  

0,384   0,701  
2   569   3,89   1,228  

Hitra  hrana  (hamburger,  hot  dog,  pomfrit  …)  
vsebuje  veliko  maščob,  zato  ima  negativen  vpliv  na  
zdravje.  

1   580   4,30   1,055  
-‐0,436   0,663  

2   580   4,33   1,051  

Hitra  hrana  je  dobrega  okusa.      
1   562   3,28   1,344  

-‐0,846   0,398  
2   562   3,33   1,389  

Pica  je  zelo  okusna  jed  in  čeprav  vem,  da  ni  najbolj  
zdrava,  jo  bom  jedel/-‐a!  

1   588   3,71   1,123  
1,120   0,263  

2   588   3,65   1,132  

Če  jem  za  šolsko  malico  sadje,  se  bolje  počutim.  
1   565   4,00   1,101  

0,157   0,875  
2   565   3,99   1,094  

Če  bi  vsak  dan  popil/-‐a  eno  kokakolo,  to  ne  bi  
škodovalo  mojemu  zdravju.  

1   587   2,31   1,420  
-‐1,711   0,088  

2   587   2,43   1,419  

Redno  zajtrkovanje  lahko  izboljša  moje  zdravje.  
1   575   4,13   1,036  

0,234   0,815  
2   575   4,11   1,064  

Kadar  zajtrkujem,  lažje  sodelujem  pri  pouku.  
1   571   4,24   1,090  

1,011   0,312  
2   571   4,18   1,094  

Vsakodnevno  uživanje  sadja  lahko  izboljša  moje  
zdravje.  

1   587   4,46   0,838  
2,511   0,012  

2   587   4,36   0,900  
Vsakodnevno  uživanje  zelenjave  lahko  izboljša  
moje  zdravje.  

1   591   4,38   0,899  
0,656   0,512  

2   591   4,35   0,884  
Otrokom  bi  morali  v  šoli  ponuditi  več  sadja  in  
zelenjave.  

1   587   3,95   1,101  
0,915   0,360  

2   587   3,90   1,198  
Avtomate  s  hrano  in  pijačo  bi  morali  odstraniti  iz  
šolskih  prostorov.  

1   578   3,15   1,495  
-‐1,595   0,111  

2   578   3,25   1,480  
        a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    
          3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).  
 
Analiza mnenja otrok o vplivu načina prehranjevanja na zdravje pokaže statistično pomembne 
razlike med spoloma. Dekleta so bolj kot fantje prepričana v to, da z rednim uživanjem zajtrka, 
kosila in večerje lahko ohranjajo svoje zdravje, da se bolje počutijo, če v šoli za malico uživajo tudi 
sadje in da z vsakodnevnim uživanjem zelenjave lahko izboljšajo svoje zdravje.  
 
Močneje kot fantje se tudi strinjajo s trditvijo, da bi bilo potrebno iz šolskega prostora odstraniti 
avtomate s hrano in pijačo (Preglednica 75). Dekleta se statistično pomembno manj močno kot 
fantje strinjajo, da je hitra hrana dobrega okusa in da vsakodnevno uživanje kokakole ne škoduje 
zdravju.   
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Preglednica 75: Strinjanje otrok s posameznimi trditvami povezanimi z zdravim načinom 
prehranjevanja glede na spol (2. anketiranje). 
 
   Spol	   N	   Ma	   SD	   Leveneov	  test	   t	   2P	  

F	   P	  
Z  rednim  uživanjem  zajtrka,  kosila  in  
večerje  ohranjam  svoje  zdravje.  

Fantje   304   4,22   1,090   5,880   0,016   -‐2,030   0,043  
Dekleta   299   4,38   0,883  

Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  sadja  in  zelenjave,  
bom  zdrav/-‐a!  

Fantje   303   4,29   1,001  
5,695   0,017   -‐1,468   0,143  

Dekleta   300   4,40   0,822  

Če  jem  manj  sladkarij,  se  bolje  počutim.   Fantje   299   3,83   1,272   5,331   0,021   -‐1,364   0,173  
Dekleta   298   3,97   1,180  

Hitra  hrana  (hamburger,  hot  dog,  pomfrit  
…)  vsebuje  veliko  maščob,  zato  ima  
negativen  vpliv  na  zdravje.  

Fantje   300   4,19   1,097  
2,307   0,129   -‐2,949   0,003  

Dekleta   297   4,44   1,009  

Hitra  hrana  je  dobrega  okusa.      
Fantje   296   3,60   1,303  

2,298   0,130   4,915   0,000  Dekleta   289   3,05   1,433  
Pica  je  zelo  okusna  jed  in  čeprav  vem,  da  ni  
najbolj  zdrava,  jo  bom  jedel/-‐a!  

Fantje   302   3,72   1,164  
0,000   0,987   1,702   0,089  Dekleta   298   3,56   1,112  

Če  jem  za  šolsko  malico  sadje,  se  bolje  
počutim.  

Fantje   299   3,87   1,215   12,79
3   0,000   -‐2,432   0,015  

Dekleta   290   4,09   0,962  
Če  bi  vsak  dan  popil/-‐a  eno  kokakolo,  to  ne  
bi  škodovalo  mojemu  zdravju.  

Fantje   302   2,64   1,414  
1,971   0,161   3,798   0,000  Dekleta   297   2,20   1,380  

Redno  zajtrkovanje  lahko  izboljša  moje  
zdravje.  

Fantje   302   4,11   1,091  
0,134   0,714   0,248   0,804  Dekleta   297   4,09   1,044  

Kadar  zajtrkujem,  lažje  sodelujem  pri  
pouku.  

Fantje   298   4,10   1,182   6,721   0,010   -‐1,771   0,077  
Dekleta   293   4,26   0,987  

Vsakodnevno  uživanje  sadja  lahko  izboljša  
moje  zdravje.  

Fantje   303   4,29   0,977  
5,811   0,016   -‐1,573   0,116  Dekleta   298   4,41   0,816  

Vsakodnevno  uživanje  zelenjave  lahko  
izboljša  moje  zdravje.  

Fantje   303   4,27   0,962  
6,408   0,012   -‐2,161   0,031  

Dekleta   298   4,42   0,793  
Otrokom  bi  morali  v  šoli  ponuditi  več  sadja  
in  zelenjave.  

Fantje   302   3,75   1,255  
8,505   0,004   -‐2,946   0,003  Dekleta   297   4,04   1,110  

Avtomate  s  hrano  in  pijačo  bi  morali  
odstraniti  iz  šolskih  prostorov.  

Fantje   303   3,12   1,539  
2,861   0,091   -‐2,361   0,019  Dekleta   295   3,40   1,403  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    
      3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).  
 
Opravili smo tudi analizo mnenja otrok o vplivu načina prehranjevanja na zdravje glede na njihovo  
prehransko znanje. Rezultati so pokazali, da so otroci z boljšim prehranskim znanjem (3. kategorija) 
bolj prepričani v to, da prehrana lahko vpliva na njihovo počutje in zdravje kot otroci s slabšim 
prehranskim znanjem.  
 
Otroci z dobrim prehranskim znanjem se statistično pomembno bolj strinjajo, da lahko z rednim 
uživanjem zajtrka, kosila in večerje ter sadja in zelenjave ohranjajo in izboljšajo svoje zdravje. Bolj 
so prepričani, da redno uživanje zajtrka lahko pripomore k lažjemu sodelovanju pri pouku.  
Otroci z dobrim prehranskim znanjem so tudi bolj kritični do hitre hrane, za katero menijo, da lahko 
negativno vpliva na njihovo zdravje, bolj kot otroci s slabšim prehranskim znanjem pa so tudi 
prepričani, da vsakodnevno uživanje kokakole lahko škoduje zdravju (Preglednica 76). 
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Preglednica 76: Strinjanje otrok s posameznimi trditvami povezanimi z zdravim načinom 
prehranjevanja glede na znanje (2. anketiranje). 
 

	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Z  rednim  uživanjem  
zajtrka,  kosila  in  večerje  
ohranjam  svoje  zdravje.  

1   141   4,00   1,183  

8,131   0,000   11,945   0,000b  2   248   4,36   0,937  
3   143   4,55   0,729  

Skupaj   532   4,31   0,981  

Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  
sadja  in  zelenjave,  bom    
zdrav/-‐a!  

1   142   4,20   0,949  

1,308   0,271   3,890   0,021  
2   248   4,43   0,884  
3   142   4,46   0,759  

Skupaj   532   4,38   0,876  

Če  jem  manj  sladkarij,  se  
bolje  počutim.  

1   142   3,85   1,239  

0,263   0,769   0,434   0,648  
2   245   3,91   1,206  
3   141   3,98   1,180  

Skupaj   528   3,91   1,207  
Hitra  hrana  (hamburger,  
hot  dog,  pomfrit  …)  
vsebuje  veliko  maščob,  
zato  ima  negativen  vpliv  
na  zdravje.  

1   140   4,04   1,150  

10,924   0,000   12,844   0,000  b  
2   247   4,36   1,017  
3   140   4,64   ,740  

Skupaj   527   4,35   1,013  

Hitra  hrana  je  dobrega  
okusa.      

1   137   3,17   1,364  

0,946   0,389   1,807   0,165  
2   238   3,45   1,403  
3   142   3,38   1,335  

Skupaj   517   3,35   1,377  

Pica  je  zelo  okusna  jed  in  
čeprav  vem,  da  ni  najbolj  
zdrava,  jo  bom  jedel/-‐a!  

1   142   3,56   1,133  

1,778   0,170   0,733   0,481  
2   247   3,70   1,137  
3   141   3,68   1,016  

Skupaj   530   3,66   1,104  

Če  jem  za  šolsko  malico  
sadje,  se  bolje  počutim.  

1   140   3,82   1,127  

0,751   0,472   2,414   0,090  
2   242   4,03   1,077  
3   139   4,09   1,066  

Skupaj   521   3,99   1,091  

Če  bi  vsak  dan  popil/-‐a  
eno  kokakolo,  to  ne  bi  
škodovalo  mojemu  
zdravju.  

1   142   2,65   1,385  

0,477   0,621   3,686   0,026  
2   245   2,43   1,440  
3   141   2,19   1,399  

Skupaj   528   2,42   1,422  

Redno  zajtrkovanje  lahko  
izboljša  moje  zdravje.  

1   142   3,89   1,039  

0,566   0,568   5,755   0,003  
2   245   4,16   1,074  
3   142   4,29   0,935  

Skupaj   529   4,12   1,038  

Kadar  zajtrkujem,  lažje  
sodelujem  pri  pouku.  

1   136   3,97   1,148  

2,145   0,118   4,708   0,009  
2   247   4,24   1,058  
3   141   4,34   0,932  

Skupaj   524   4,20   1,058  

Vsakodnevno  uživanje  
sadja  lahko  izboljša  moje  
zdravje.  

1   141   4,12   0,960  

5,967   0,003   9,277   0,000b  
2   248   4,40   0,889  
3   142   4,55   0,648  

Skupaj   531   4,36   0,865  
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Nadaljevanje Preglednice 76. 

	   Kategorija	  znanja	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	   ANOVA	  
F	   P	   F	   P	  

Vsakodnevno  uživanje  
zelenjave  lahko  izboljša  
moje  zdravje.  

1   142   4,09   0,974  

5,765   0,003   11,013   0,000b  
2   247   4,41   0,860  
3   142   4,54   0,648  

Skupaj   531   4,36   0,858  

Otrokom  bi  morali  v  šoli  
ponuditi  več  sadja  in  
zelenjave.  

1   141   3,82   1,097  

1,772   0,171   0,577   0,562  
2   247   3,90   1,226  
3   142   3,97   1,136  

Skupaj   530   3,90   1,168  

Avtomate  s  hrano  in  
pijačo  bi  morali  odstraniti  
iz  šolskih  prostorov.  

1   139   3,26   1,395  

1,782   0,169   0,018   0,982  
2   247   3,28   1,484  
3   143   3,25   1,522  

Skupaj   529   3,27   1,469  
  
a
  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  Likertove  lestvice  (1  –  nikakor  se  ne  strinjam,  2  –  se  ne  strinjam,    

        3  –  niti  se  strinjam,  niti  se  ne  strinjam,  4  –  se  strinjam,  5  –  popolnoma  se  strinjam).                                                                                                                                  
    b  Uporabljena  je  Welchova  aprokksimativna  metoda  analize  variance.  

 
Preglednica 77: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v stopnji strinjanja otrok s 
posameznimi trditvami glede na znanje (2. anketiranje). 
 

Trditev	   Kategorija	  znanja	   P	  

Z  rednim  uživanjem  zajtrka,  kosila  in  večerje  ohranjam  svoje  zdravje.  
1   2   0,000  
1   3   0,000  
2   3   0,065  

Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  sadja  in  zelenjave,  bom    
zdrav/-‐a!  

1   2   0,013  
1   3   0,014  
2   3   0,774  

Hitra  hrana   (hamburger,  hot  dog,  pomfrit  …)   vsebuje  veliko  maščob,  
zato  ima  negativen  vpliv  na  zdravje.  

1   2   0,003  
1   3   0,000  
2   3   0,006  

Če   bi   vsak   dan   popil/-‐a   eno   kokakolo,   to   ne   bi   škodovalo   mojemu  
zdravju  

1   2   0,142  
1   3   0,007  
2   3   0,113  

Redno  zajtrkovanje  lahko  izboljša  moje  zdravje.  
1   2   0,011  
1   3   0,001  
2   3   0,248  

Kadar  zajtrkujem,  lažje  sodelujem  pri  pouku.  
1   2   0,016  
1   3   0,004  
2   3   0,380  

Vsakodnevno  uživanje  sadja  lahko  izboljša  moje  zdravje.  
1   2   0,002  
1   3   0,000  
2   3   0,086  

Vsakodnevno  uživanje  zelenjave  lahko  izboljša  moje  zdravje.  

1   2   0,000  
1   3   0,000  
2   3   0,146  
1   3   0,000  
2   3   0,001  
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3.4.3 Namere otrok, povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad 
 
V anketnem vprašalniku smo otroke spraševali o njihovih namerah po spremembi prehranjevalnih 
navad v prihodnjem mesecu.  Stopnjo namere smo merili s tristopenjsko lestvico ( 0 – tega ne bom 
naredil, 1 – o spremembi ne razmišljam, 2 – to bom naredil). Ugotavljali smo razliko v namerah 
otrok glede na čas anketiranja, spol in prehransko znanje otrok. 
 
Otroci v času prvega in drugega anketiranja niso izrazili močne namere, da bi spremenili svoje 
prehranjevalne navade, izrazili pa niso niti visoke pripravljenosti, da bi spremenili svoje 
prehranjevalne navade. Višjo stopnjo pripravljenosti po spremembi so izrazili pri nameri, da bodo 
uživali več sadja (povprečna vrednost velja za drugo anketiranje – Ma = 1,43) in zelenjave 
(povprečna vrednost velja za drugo anketiranje – Mb = 1,34). Glede na čas anketiranja se njihove 
namere niso bistveno spremenile. V času drugega anketiranja glede na prvo anketiranje so izrazili 
statistično pomembno nižjo stopnjo namere, da bi spremenili svoje prehranjevalne navade 
(Preglednica 78). 
 
Preglednica 78: Namere otrok, povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad glede na čas 
anketiranja.  
 
   Čas	  anketiranja	   N	   Ma	   SD	   t	   2P	  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
spremeniti  svoje  prehranjevalne  navade.  

1   589   1,16   0,699  
2,039   0,042  

2   589   1,09   0,724  

V  naslednjem  mesecu  sem  pripravljen/-‐a  
spremeniti  svoje  prehranjevalne  navade.  

1   588   1,13   0,749  
0,631   0,528  

2   588   1,11   0,750  

V  naslednjem  mesecu  imam  namen  
redneje  zajtrkovati.  

1   583   1,29   0,777  
-‐0,769   0,442  

2   583   1,32   0,767  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  
sadja.  

1   586   1,54   0,701  
3,093   0,002  

2   586   1,43   0,736  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  
zelenjave.  

1   583   1,34   0,791  
0,044   0,965  

2   583   1,34   0,753  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  
manj  sladkarij.  

1   583   1,41   0,751  
1,588   0,113  

2   583   1,35   0,758  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  piti  
manj  sladkih  gaziranih  pijač.  

1   578   1,42   0,745  
1,807   0,071  

2   578   1,35   0,744  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  tristopenjske  lestvice  (0  –  tega  ne  bom  naredil,  1  –  o  spremembi  ne  razmišljam,    
      2  –  to  bom  naredil).  

 
Namere otrok, da spremenijo svoje prehranjevalne navade, smo analizirali tudi glede na spol. 
Rezultati analize so pokazali, da dekleta izražajo statistično pomembno višjo stopnjo pripravljenosti 
po spremembi prehranjevalnih navad kot fantje. Dekleta so izrazila tudi višjo stopnjo namere, da bi 
uživala manj sladkarij in sladkih gaziranih pijač (Preglednica 79).  
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Preglednica 79: Namere otrok, povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad glede na spol  
(2. anketiranje). 
 

   Spol	   N	   Ma	   SD	  
Leveneov	  test	  

t	   2P	  
F	   P	  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
spremeniti  svoje  prehranjevalne  navade.  

Fantje   303   0,99   0,723     
2,501  

  
0,114   -‐3,199   0,001  

Dekleta   299   1,17   0,711  

V  naslednjem  mesecu  sem  pripravljen/-‐a  
spremeniti  svoje  prehranjevalne  navade.  

Fantje   303   0,99   0,745     
3,609  

  
0,058   -‐3,821   0,000  

Dekleta   299   1,22   0,734  

V  naslednjem  mesecu  imam  namen  
redneje  zajtrkovati.  

Fantje   301   1,25   0,779     
0,315  

  
0,575   -‐1,865   0,063  

Dekleta   298   1,36   0,750  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  
sadja.  
  

Fantje   303   1,38   0,744     
0,791  

  
0,374   -‐1,370   0,171  

Dekleta   299   1,46   0,724  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  
zelenjave  

Fantje   303   1,29   0,764     
0,329  

  
0,567   -‐1,466   0,143  

Dekleta   297   1,38   0,739  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  
manj  sladkarij.  

Fantje   300   1,19   0,771     
1,183  

  
0,277   -‐5,034   0,000  

Dekleta   298   1,50   0,716  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  piti  
manj  sladkih  gaziranih  pijač.  

Fantje   300   1,24   0,764     
1,337  

  
0,248   -‐3,591   0,000  

Dekleta   295   1,46   0,712  
a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  tristopenjske  lestvice  (0  –  tega  ne  bom  naredil,  1  –  o  spremembi  ne  
razmišljam,  2  –  to  bom  naredil).  
 
 
Statistično pomembne razlike v namerah otrok, ki so povezane s spreminjanjem prehranjevalnih 
navad glede na njihovo prehransko znanje, pri večini posameznih namer niso bile ugotovljene. 
Otroci s povprečnim prehranskim znanjem (2. kategorija) izražajo statistično pomembno 
najmočnejši nameri, da bodo redneje zajtrkovali in v prihodnje zaužili več sadja. Analiza 
mnogoterih primerjav glede na kategorije znanja je pokazala, da med učenci z dobrim (3. 
kategorija) in slabim (1. kategorija) prehranskim znanjem ni statistično pomembnih razlik 
(Preglednica 80 in 81). 
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Preglednica 80: Namere otrok povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad glede na znanje 
(2. anketiranje). 
 

   Kategorija	  
znanja	   N	   Ma	   SD	  

Leveneov	  test	   	  
F	  

	  
P	  F	   P	  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
spremeniti  svoje  prehranjevalne  
navade.  

1   143   1,20   0,714  

0,681   0,507   2,554   0,079  
2   246   1,07   0,719  
3   144   1,01   0,733  

Skupaj     533   1,09   0,723  

V  naslednjem  mesecu  sem  
pripravljen/-‐a  spremeniti  svoje  
prehranjevalne  navade.  

1   143   1,15   0,740  

,342   0,711   0,146   0,865  
2   246   1,11   0,761  

3   144   1,10   0,735  
Skupaj     533   1,12   0,747  

V  naslednjem  mesecu  imam  namen  
redneje  zajtrkovati.  

1   143   1,22   0,770  

0,014   0,987   4,298   0,014  
2   243   1,43   0,754  

3   144   1,26   0,766  
Skupaj     530   1,33   0,766  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
jesti  več  sadja.  
  

1   143   1,34   0,768  

1,777   0,170   2,991   0,051  
2   246   1,52   0,709  
3   144   1,40   0,722  

Skupaj     533   1,44   0,732  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
jesti  več  zelenjave  

1   143   1,35   0,734  

1,150   0,317  
0,045  

  

0,956  

  

2   245   1,36   0,769  
3   143   1,34   0,721  

Skupaj     531   1,35   0,745  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
jesti  manj  sladkarij.  

1   143   1,31   0,762  

0,700   0,497   0,383   0,682  
2   244   1,38   0,767  

3   143   1,36   0,725  
Skupaj     530   1,35   0,754  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  
piti  manj  sladkih  gaziranih  pijač.  

1   142   1,31   0,735  

,697   0,184   0,541   0,582  
2   243   1,36   0,771  

3   142   1,40   0,705  
Skupaj     527   1,36   0,744  

a  Povprečna  vrednost  je  izračunana  na  osnovi  tristopenjske  lestvice  (0  –  tega  ne  bom  naredil,  1  –  o  spremembi  ne  
razmišljam,  2  –  to  bom  naredil).  
 
 
 
 
 



 3  PREHRANSKO  ZNANJE  IN  PREHRANJEVALNE  NAVADE  SLOVENSKIH  OTROK 103  
 

Preglednica 81: Preizkus mnogoterih primerjav pomembnosti razlik v namerah otrok povezanih s 
spreminjanjem prehranjevalnih navad glede na prehransko znanje otrok (2. anketiranje). 
 
   Kategorija	  znanja	   P	  

V  naslednjem  mesecu  imam  
namen  redneje  zajtrkovati.  

1  
2   0,008  

3   0,601  
3   2   0,036  

V  naslednjem  mesecu  
nameravam  jesti  več  sadja.  

1  
2   0,019  
3   0,436  

3   2   0,139  
 

3.4.4 Vpliv prehranskega izobraževanja na stališča in namere otrok 
 
Ob načrtovanju raziskave smo domnevali, da formalno prehransko izobraževanje pozitivno vpliva 
na stališča in namere otrok, ki so povezane z zdravim načinom prehranjevanja, pri tem pa oblikujejo 
tudi pozitiven odnos do zdravega načina prehranjevanja ter kritičen odnos do lastnega načina 
prehranjevanja. 
 
Vpliv prehranskega izobraževanja na mnenje otrok o lastnem prehranjevanju smo ugotavljali z 
izračunom parcialne korelacije med znanjem učencev ob koncu šolskega leta ter njihovem mnenju o 
lastnem prehranjevanju z izločitvijo vpliva prehranskega znanja učencev na začetku šolskega leta. 
Izračun parcialne korelacije je pokazal, da statistične povezanosti med omenjenimi spremenljivkami 
skoraj ni (r < 0,20), kar kaže na to, da prehransko izobraževanje ni vplivalo na mnenje otrok o 
lastnem prehranjevanju (Preglednica 82). 
 
Preglednica 82: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in mnenjem otrok o lastnem 
prehranjevanju (Z2.Mn2.Z1). 
 

O	  sebi	  menim,	  da:	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

vsak  dan  pojem  dovolj  sadja.           0,144   0,001  
bi  lahko  pojedel/-‐a  več  sadja,  če  bi  želel.       0,056   0,115  
vsak  dan  pojem  dovolj  zelenjave.       0,053   0,125  

vsak  dan  popijem  dovolj  mleka.       0,033   0,236  
dovolj  vem  o  zdravem  načinu  prehranjevanja.       0,198   0,000  

se  imam  možnost  zdravo  prehranjevati.       0,163   0,000  
se  zdravo  prehranjujem.                     0,110   0,008  

Mnenje  o  lastni  prehrani  -‐  SKUPAJ   0,186   0,000  
  
Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);  Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);  Mn2  –  mnenje  o  lastnem  prehranjevanju  (2.  anketiranje)  
 
Vpliv prehranskega izobraževanja na namere, ki so povezane s spremembo prehranjevalnih navad 
otrok pa smo ugotavljali z izračunom parcialne korelacije med prehranskim znanjem otrok ob 
koncu šolskega leta ter njihovimi namerami po spremembi prehranjevalnih navad ob izločitvi 
prehranskega znanja otrok na začetku šolskega leta. Izračun parcialne korelacije je pokazal, da 
statistične povezanosti med omenjenimi spremenljivkami skoraj ni (r < 0,20), kar kaže na to, da 
prehransko izobraževanje bistveno ni vplivalo na njihove namere, ki so povezane s spremembo 
prehranjevalnih navad (Preglednica 83). 
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Preglednica 83: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in namerami povezanimi s 
prehranjevalnimi navadami otrok (Z2.N2.Z1). 
 

Namera	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  spremeniti  svoje  prehranjevalne  
navade.   -‐0,059   0,096  

V  naslednjem  mesecu  sem  pripravljen/-‐a  spremeniti  svoje  
prehranjevalne  navade.   0,023   0,304  

V  naslednjem  mesecu  imam  namen  bolj  redno  zajtrkovati.   0,076   0,046  
V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  sadja.   0,111   0,007  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  več  zelenjave.   0,054   0,115  
V  naslednjem  mesecu  nameravam  jesti  manj  sladkarij.   0,065   0,073  

V  naslednjem  mesecu  nameravam  piti  manj  sladkih  gaziranih  pijač.     0,092   0,021  
Namere  učencev  -‐  SKUPAJ   0,108   0,008  
 
Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);  Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);  N2  –  namere  povezane  s  prehranskim  vedênjem  (2.  anketiranje)  
 
 
V razsikavi smo tudi predpostavljali, da učenci z boljšim prehranskim znanjem oblikujejo 
pozitivnejši odnos do zdravega načina prehranjevanja kot učenci z manj prehranskega znanja. 
 
Z analizo povezanosti prehranskega znanja otrok ob koncu šolskega leta in njihovim mnenjem o 
vplivu prehrane na zdravje smo ugotovili, da obstaja nizka (r = 0,23) pozitivna statistična 
povezanost med prehranskim znanjem in mnenjem otrok o pozitivnem vplivu prehrane na njihovo 
zdravje. Glede na nizko stopnjo povezanosti lahko sklepamo, da prehransko znanje bistveno ne 
vpliva na mnenje otrok o vplivu prehrane na zdravje (Preglednica 84). 
 
Preglednica 84: Korelacija med prehranskim znanjem in zaupanjem otrok v trditve, povezane z 
zdravim načinom prehranjevanja (2. anketiranje). 
 

	  
Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

Z  rednim  uživanjem  zajtrka,  kosila  in  večerje  ohranjam  svoje  zdravje.   0,245   0,000  

Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  sadja  in  zelenjave  bom  zdrav/-‐a!   0,123   0,002  
Hitra  hrana  (hamburger,  hot  dog,  pomfrit  …)  vsebuje  veliko  maščob,  
zato  ima  negativen  vpliv  na  zdravje.   0,221   0,000  

Če  jem  za  šolsko  malico  sadje,  se  bolje  počutim.   0,106   0,008  

Redno  zajtrkovanje  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,187   0,000  
Kadar  zajtrkujem,  lažje  sodelujem  pri  pouku.   0,162   0,000  

Vsakodnevno  uživanje  sadja  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,217   0,000  
Vsakodnevno  uživanje  zelenjave  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,236   0,000  

Otrokom  bi  morali  v  šoli  ponuditi  več  sadja  in  zelenjave.   0,063   0,074  
Avtomate  s  hrano  in  pijačo  bi  morali  odstraniti  iz  šolskih  prostorov.   0,011   0,405  

Prehranske  trditve  -‐  SKUPAJ   0,230   0,000  
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Izračun parcialne korelacije med prehranskim znanjem otrok ob koncu šolskega leta ter zaupanjem 
otrok v trditve, povezane z zdravim načinom prehranjevanja ob izločitvi prehranskega znanja otrok 
na začetku šolskega leta, je pokazal, da statistične povezanosti med omenjenimi spremenljivkami 
skoraj ni (r < 0,20), kar kaže na to, da prehransko izobraževanje bistveno ne vpliva na spremembo 
mnenja otrok o vplivu prehrane na zdravje (Preglednica 85). 
 
Preglednica 85: Parcialna korelacija med prehranskim znanjem in zaupanjem otrok v trditve, 
povezane z zdravim načinom prehranjevanja (Z2T2.Z1). 
 
   Prehransko	  znanje	  učencev	  (2.	  preverjanje)	  

r	   P	  

Z  rednim  uživanjem  zajtrka,  kosila  in  večerje  ohranjam  svoje  zdravje.   0,228   0,000  

Če  bom  zaužil/-‐a  dovolj  sadja  in  zelenjave  bom  zdrav/-‐a!   0,048   0,160  
Hitra  hrana  (hamburger,  hot  dog,  pomfrit  …)  vsebuje  veliko  maščob,  
zato  ima  negativen  vpliv  na  zdravje.   0,129   0,004  

Če  jem  za  šolsko  malico  sadje,  se  bolje  počutim.   0,053   0,132  

Redno  zajtrkovanje  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,141   0,002  
Kadar  zajtrkujem,  lažje  sodelujem  pri  pouku.   0,166   0,000  

Vsakodnevno  uživanje  sadja  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,139   0,002  
Vsakodnevno  uživanje  zelenjave  lahko  izboljša  moje  zdravje.   0,145   0,001  

Otrokom  bi  morali  v  šoli  ponuditi  več  sadja  in  zelenjave.   0,056   0,121  
Avtomate  s  hrano  in  pijačo  bi  morali  odstraniti  iz  šolskih  prostorov.   0,053   0,134  
Prehranske  trditve  -‐  SKUPAJ   0,173   0,000  

  
Legenda:    
Z1  –  znanje  (1.  preverjanje);  Z2  –  znanje  (2.  preverjanje);  T2  –  trditve  povezane  z  zdravim  načinom  prehranjevanja  (2.  anketiranje)  
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4 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
 
 
 4.1  Razprava 
 

Pregled strokovne literature, v kateri je obravnavano prehransko vedênje otrok in 
mladostnikov, je pokazal, da obstajajo številni dejavniki, ki vplivajo na prehransko vedênje 
posameznika. Prehransko vedênje posameznika je rezultat različnih bioloških in nebioloških 
dejavnikov, ki vplivajo tudi na oblikovanje ustaljenih oblik vedênja oziroma navad povezanih s 
prehranjevanjem. Modeli psihosocialnih in kognitivnih teorij vedênja se pogosto uporabijo kot 
teoretično izhodišče za oblikovanje raziskav na področju prehranskega vedênja posameznika ali 
skupine ljudi (Cullen in sod., 2001).  
 
Socialnokognitivne teorije vedênja poudarjajo vpliv okolja in kognitivnih dejavnikov na prehransko 
vedênje otrok. Zlasti je pomembno okolje, v katerem je otroku določena hrana razpoložljiva in 
dostopna. Od razpoložljivosti in dostopnosti hrane je odvisno kakšno hrano, kdaj in koliko jo bo 
otrok zaužil. Poseben vpliv na prehranjevanje otrok imajo starši, ki s svojim vedênjem in vplivom 
na družinsko okolje ustvarjajo življenjski slog in normativna pričakovanja. Poleg družine pa je pri 
obravnavi socialnih vplivov na prehransko vedênje otrok pomembno poudariti tudi vpliv vrstnikov. 
Normativna prepričanja, pričakovanja in vedênje vrstnikov, ki jih otroci posnemajo, lahko 
pomembno vplivajo na njihovo prehransko vedênje. Vrsta in način uživanja hrane, ki sta značilna za 
skupino vrstnikov, lahko predstavljata eno od pomembnih skupnih lastnosti oseb, s katero se 
posameznik v skupini identificira. Poleg dejavnikov okolja pa na vedênje pomembno vplivajo tudi 
osebni dejavniki, kamor sodijo samoučinkovitost, osebna pričakovanja ter preference posameznika 
do določene hrane (Cullen in sod., 2000; Birch, 1980; Woodward in sod., 1996).  
 
Rezultati raziskav, ki obravnavajo vpliv prehranskega izobraževanja in znanja o prehrani na 
prehransko vedênje otrok, so si pogosto nasprotujoči. Večina raziskav je bila opravljena na 
skupinah oseb, ki so bile vključene v ciljno in vsebinsko usmerjeno formalno, informalno ali 
neformalno obliko izobraževanja. Poudarjene so bile specifične potrebe skupine, pogosto povezane 
z zdravstvenim stanjem oseb (npr. sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja), kar je lahko vplivalo 
tudi na njihovo notranjo motivacijo in posredno na uspeh izobraževanja, ki se je izrazil na nivoju 
usvojenega znanja o prehrani in tudi v morebitni spremembi prehranskega vedênja udeležencev 
izobraževanja (Lytle, 1996; Jaycox, 1983; Worsley, 2002; Salminen in sod., 2005; Barlov in Dietz, 
1998).  
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv formalnega izobraževanja na prehransko znanje in 
prehransko vedênje otrok. Značilnost formalnega prehranskega izobraževanja, ki se v največji meri 
izvaja pri predmetu Gospodinjstvo je, da so v obvezno izobraževanje vključeni vsi učenci 6. razreda 
devetletne osnovne šole ne glede na njihove splošne in specifične interese do usvajanja novih znanj 
o prehrani in zdravem načinu prehranjevanja. Učenci se razlikujejo v stopnji motivacije za 
prehransko izobraževanje, kar vpliva tudi na uspešnost izobraževanja, ki smo jo merili s 
preverjanjem prehranskega znanja učencev na začetku in koncu šolskega leta. Motivacija je za 
učenje pomembna, saj je od izvora pobude za učenje in njene stopnje odvisno tudi oblikovanje in 
spreminjanje stališč, namer in vedênja posameznika ter kasnejše vztrajanje pri novo usvojenem 
vedênju. Gracey in sod. (1996) poudarja, da je v prehransko izobraževanje, v katerega so vključeni 
otroci in mladostniki, potrebno vključevati zlasti dejavnosti in metode, ki spodbujajo in utrjujejo 
tudi njihovo samoučinkovitost. 
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Raziskave kažejo, da prepričanje učitelja v uspešnost in učinkovitost izobraževanja, njegova stopnja 
samoučinkovitosti ter pozitivna stališča in izkazovano vedênje v profesionalni vlogi in zasebnem 
življenju vzbujajo zanimanje učencev za obravnavane vsebine in vplivajo na uspešnost doseganja 
zastavljenih ciljev izobraževanja. Zalokar Divjak (1997) poudarja, da je pomembno odgovorno 
obnašanje učitelja, ki predstavlja vzor učencem tako v šolskem okolju kakor tudi v okolju izven 
šole.  
 
Z raziskavo smo ugotovili, da je izobrazba učiteljev, ki poučujejo prehranske vsebine pri predmetu 
Gospodinjstvo zelo raznolika. Slaba tretjina učiteljev vključenih v raziskavo ni zaključila študija 
gospodinjstva, ki zagotavlja pridobivanje najustreznejše izobrazbe za poučevanje predmeta 
Gospodinjstvo. DeCicco in Bergman (1997) poudarjata, da sta učiteljevo prehransko znanje in 
njegov odnos do prehranjevanja povezana s številom ur prehranskega izobraževanjem v katerega je 
bil učitelj vključen v času študija in njegovimi izkušnjami, ki jih je pridobil s poučevanjem. 
 
Prehransko izobraževanje učencev se je v okviru pouka gospodinjstva izvajalo povprečno 38,6 ure. 
Predvidevamo, da so poleg časovne izvedbe na doseganje predvidenih ciljev izobraževanja vplivale 
tudi metode in oblike dela, ki so jih pri svojem delu uporabljali učitelji. Pri pouku gospodinjstva so 
učenci najpogosteje izvajali različne dejavnosti v paru ali skupini. Omenjeni obliki dela sta 
povezani predvsem s praktičnimi dejavnostmi, pri katerih učenci izvajajo procese tehnološke 
obdelave živil, ti pa so povezani s pripravo jedi. 
 
Razdevšek Pučko (2004) ugotavlja, da pouk gospodinjstva in prehranske vsebine, ki se obravnavajo 
v sklopu omenjenega predmeta poudarjajo procesna znanja, ki spodbujajo učence k vrednotenju 
zdravega načina prehranjevanja. Sposobnost učencev, da vrednotijo prehransko vedênje 
posameznika, zahteva od učenca, da usvoji temeljna teoretična znanja o hrani in prehrani. 
Vrednotenje prehranskega znanja na začetku in koncu šolskega leta nam je omogočilo določiti 
prehransko znanje učencev ter stopnjo napredka v prehranskem znanju pri učencih, vključenih v 
raziskavo. 
 
Poznavanje energijske vrednosti hranilnih snovi pri učencih 6. razreda devetletne osnovne šole je 
slabo. Ob koncu izobraževanja je le slaba četrtina učencev pravilno določila hranilne snovi, ki 
telesu dajejo energijo, opazen pa je bil vpliv izobraževanja saj se je delež pravilnih odgovorov na 
drugem preverjanju statistično pomembno povečal. Rezultati raziskave so pokazali, da je manj kot 
polovica učencev vedela, da vsebujejo ogljikovi hidrati manj energije kot maščobe in da maščobe 
niso glavni vir energije za človeški organizem. Učenci so na obeh preverjanjih znanja zelo dobro 
identificirali povezavo med povečanim vnosom maščob v telo in povečanjem telesne mase 
posameznika, saj je več kot 90 % učencev pravilno odgovorilo na zastavljeno vprašanje. Učenci (< 
35 %) pa manj pogosto povezujejo možnost povečanja telesne teže s prekomernim uživanjem 
ogljikovih hidratov in beljakovin, kar kaže na pomanjkljivo znanje o vplivu hranilnih snovi na 
energijsko bilanco organizma. Učenci so na obeh preverjanjih uspešno povezali intenziteto telesne 
aktivnosti s porabo energije, manj pa se zavedajo, da telo potrebuje energijo tudi v času mirovanja. 
 
Na drugem preverjanju znanja je le dobra polovica učencev (55,7 %) pravilno poimenovala podatek 
o energijski vrednosti živila, ki je običajno naveden na embalaži predpakiranega živila v 
kilokalorijah oziroma kilodžulih. Poznavanje in razumevanje podatkov o hranilni in energijski 
vrednosti živila lahko otroku, ki je usvojil osnovna znanja o prehrani, pomaga pri izbiri živil, ki jih 
na osnovi načel zdravega načina prehranjevanja vključuje v svojo prehrano, ali pa se odloča za 
njihov nakup.  
 
Razloge za slabo poznavanje hranilnih snovi in energijske vrednosti hrane povezujemo z 
zahtevnostjo obravnavanih vsebin. Učenci v obravnavanem starostnem obdobju razvijajo logične 
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strukture mišljenja, ki omogočajo reševanje konkretnih problemov, težave pa se pojavijo pri 
reševanju abstraktnih in hipotetičnih problemov, ki so povezani tudi z razumevanjem abstraktnih 
pojmov in vsebin, kot so hranilne snovi in energija. Pričakovati je, da bi učenci višjih razredov bolje 
razumeli obravnavane pojme, k temu pa bi pripomogla višja stopnja kognitivnega razvoja otrok 
kakor tudi sistematična obravnava pojmov pri drugih predmetih, npr. pri kemiji in fiziki. 
 
Učenci dobro poznajo tipična živila živalskega izvora z večjo vsebnostjo beljakovin (npr. jajca, 
meso, ribe), manj pa poznajo rastlinska živila, ki vsebujejo več beljakovin (npr. soja). Na prvem 
preverjanju znanja je polovica učencev označila sojo kot beljakovinsko živilo, na drugem 
preverjanju pa se je delež učencev, ki so pravilno odgovorili, statistično pomembno povečal na 63,9 
%. Rezultate bi lahko povezovali z nepoznavanjem in manj pogostim uživanjem soje, ki ni tipična 
poljščina v našem okolju in se zato tudi v procesu izobraževanja omenja manj pogosto. Rezultati 
raziskave so pokazali, da učenci margarino, olje in maslo prepoznajo kot živila, ki jih uvrščamo v 
skupino maščobnih živil, sadje pa pogosteje kot zelenjavo povezujejo s skupino živil, ki vsebuje 
večjo vsebnost vitaminov.  
 
Predvidevamo, da je glede na rezultate preverjanja znanja na začetku in koncu šolskega leta 
formalno prehransko izobraževanje pozitivno vplivalo na znanje učencev o hranilni vrednosti živil. 
Dobro poznavanje nekaterih živil z večjo vsebnostjo posamezne hranilne snovi pa bi lahko povezali 
tudi s predhodno usvojenim znanjem, na katerega so vplivali tudi različni viri informacij, s katerimi 
se seznanijo učenci v neformalnih oblikah izobraževanja. V različnih oblikah javne promocije 
zdravega načina prehranjevanja so pogosto uporabljene informacije, ki poudarjajo vpliv maščob na 
povečanje telesne teže, poudarja pa se tudi pozitiven vpliv uživanja sadja na zdravje. Ugoden 
učinek sadja na zdravje ljudi se običajno povezuje s povečano vsebnostjo vitaminov. Informacije s 
podobnimi poudarki so vključene tudi v vsebine različnih predmetov, ki se izvajajo v nižjih razredih 
osnovne šole, otroci pa se z njimi seznanijo tudi v predšolskem obdobju (Jenkole, 2009). Učenci 
dobro poznajo tudi pomen kalcija za zdrav razvoj kosti ter beljakovin za razvoj mišic, slabo pa 
poznajo živila, ki so pomemben vir prehranske vlaknine v prehrani človeka. 
 
Prehranska piramida je eden od najbolj prepoznavnih modelov, ki se zelo pogosto uporablja pri 
obravnavanju prehranskih vsebin že v vrtcu ter v prvem in drugem triletju devetletne osnovne šole 
(Birk, 2001; Č adež, 2001). Poznavanje prehranske piramide in razporeditev skupin živil, ki so 
vključene v piramido, je med učenci 6. razreda zelo dobro z izobraževanjem pri predmetu 
Gospodinjstvo pa se še izboljša. Učenci poznajo zgradbo prehranske piramide, slabše pa poznajo 
teoretične osnove, s katerimi bi lahko samostojno uporabljali prehransko piramido pri analizi in 
načrtovanju osebne prehrane. Skupine živil (npr. sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, meso in 
mesni izdelki, sladkarije) so v prehranski piramidi poimenovane s splošnimi izrazi, ki jih otroci 
spoznajo že v nižjih razredih izobraževanja, poznajo pa tudi osnovne kriterije za razvrščanje živil v 
posamezno skupino (Učni načrt, 2000d; Učni načrt, 2001). Beltran in sod. (2008) ugotavljajo, da 
otroci, stari od 8 do 13 let, živil ne razvrščajo v skupine glede na hranilno vrednost, ampak 
poimenujejo skupino živil predvsem po izvoru, npr.  meso, sadje, pijače. Uporaba kriterijev za 
razvrščanje živil v skupine, ki temelji na vsebnosti posameznih hranil v živilu, se je za učence 6. 
razreda izkazala kot zelo zahtevna, saj otroci še niso usvojili temeljnih znanj o hranilnih snoveh. 
Glede na navedeno ugotovitev bi bilo potrebno cilje v učnem načrtu za predmet Gospodinjstvo 
prilagoditi kognitivnim sposobnostim otrok v 6. razredu. 
 
Splošna načela zdravega načina prehranjevanja učenci dobro poznajo. Učenci poznajo načelo 
raznolike prehrane, v katero so vključena živila rastlinskega in živalskega izvora, poznajo pa tudi 
vzročno povezanost med nezdravim načinom prehranjevanja in pojavom nekaterih bolezni.  
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Učenci so izkazali sposobnost izbire zdravega jedilnika tako, da so izmed treh ponujenih jedilnikov 
izbrali najbolj zdravega. Velika večina učencev (80,6 %) je pri drugem preverjanju znanja izbrala 
jedilnik, ki je vseboval raznolika živila, vključno s sadjem in zelenjavo, manjši delež učencev pa je 
izbral jedilnik, v katerega je bila vključena ocvrta jed ali sladica. Slaba tretjina učencev (29,8 %) je 
svojo odločitev za izbor zdravega jedilnika utemeljila s trditvijo, da zdrav jedilnik vsebuje manj 
maščob oziroma ne vključuje ocvrtih živil. S svojo utemeljitvijo izbire zdravega jedilnika so učenci 
izrazili tudi poznavanje problematike uživanja ocvrtih živil. Več težav so imeli učenci pri izbiri 
sendviča z manjšo vsebnostjo maščob in večjo vsebnostjo vitaminov in prehranske vlaknine. Delež 
učencev, ki je izbral ustrezen sendvič, je bil pri prvem preverjanju nizek (55,6 %), izboljšal pa se je 
pri drugem preverjanju, ko je pravilno sestavljen sendvič izbralo 67,7 % učencev. Predvidevamo, da 
so bili učenci pri izbiri sendviča manj uspešni kot pri izbiri ustreznega jedilnika zaradi slabšega 
poznavanja sestave posameznih živil, ki jih je sendvič vseboval, saj je naloga zahtevala, da učenec 
izbere sendvič na osnovi poznavanja sestave živil. 
 
Splošna analiza prehranskega znanja učencev 6. razreda devetletne osnovne šole je pokazala, da se 
je prehransko znanje učencev v času izobraževanja izboljšalo. V znanju so najbolj napredovali 
učenci, ki so imeli na začetku šolskega leta slabo ali srednje dobro prehransko znanje. Na učence, ki 
so imeli na začetku šolskega leta največ znanja o prehrani pa izobraževanje ni imelo pomembnega 
vpliva, saj v prehranskem znanju niso napredovali. Omenjena ugotovitev kaže na to, da so učenci z 
dobrim prehranskim znanjem večino svojega znanja usvojili že pred vstopom v 6. razred devetletke, 
proces izobraževanja pri pouku gospodinjstva pa jim ni omogočil nadgradnje že usvojenega 
temeljnega prehranskega znanja. Pri načrtovanju pouka morajo učitelji upoštevati različne nivoje 
prehranskega znanja učencev in temu prilagoditi tudi pedagoški proces. Pri organizaciji in izvajanju 
učnega procesa je potrebno upoštevati tudi posebne sposobnosti in interese učencev, njihovo 
predznanje in načrtovati aktivnosti, ki spodbujajo razvoj višjih oblik učenja. 
 
Primerjava med spoloma je pokazala, da so v znanju napredovali tako fantje kot dekleta. Statistično 
pomembne razlike v prehranskem znanju med dekleti in fanti niso bile ugotovljene, kar kaže na to, 
da spol ne vpliva na prehransko znanje 11-letnih otrok. Razlike med spoloma je pričakovati v 
mladostniškem obdobju, ko dekleta posvečajo več pozornosti prehranjevanju in informacijam o 
prehranjevanju kot fantje. Pirouznia (2001) v svoji študiji ugotavlja, da razlik v prehranskem znanju 
11-letnih fantov in deklet ni, že pri 12- in 13-letnih dekletih pa je bilo ugotovljeno boljše znanje o 
prehrani kot pri fantih.  
 
Prehranjevalne navade otrok smo analizirali na osnovi podatkov o pogostosti uživanja dnevnih 
obrokov hrane in pogostosti uživanja posameznih živil. Učenci najbolj redno uživajo kosilo, sledita 
pa večerja in zajtrk. Ocenjujemo, da redno zajtrkuje od 55 do 60 % enajstletnih otrok. Na dan 1. in 
2. anketiranja je zajtrkovalo 60 % otrok (Preglednica 24), kar potrjuje tudi njihovo splošno oceno o 
povprečni pogostosti uživanja zajtrka, saj je na obeh anketiranjih podoben delež otrok potrdil, da 
običajno zajtrkuje vsak dan. V primerjavi z že objavljenimi podatki, ki veljajo za slovensko 
populacijo enajstletnih otrok, je ugotovljeni delež višji od deleža (51 %), ki je bil ugotovljen leta 
2006 v raziskavi HBSC. Primerjava podatkov o pogostosti uživanja zajtrka med enajstletnimi 
slovenskimi otroki in enajstletnimi otroki drugih evropskih držav je pokazala, da je delež slovenskih 
otrok, ki zajtrkujejo vsak dan, najnižji v Evropi. Razlike med spoloma niso bile ugotovljene, 
rezultati raziskav pa so pokazali, da se pojavi razlika v pogostosti rednega uživanja zajtrka glede na 
spol med 13. in 15. letom starosti, kar se kaže tudi v Sloveniji (WHO, 2008).  
 
Primerjava pogostosti uživanja posameznih obrokov hrane na začetku in koncu šolskega leta, pri 
otrocih vključenih v raziskavo, je pokazala, da med šolskim letom ni prišlo do sprememb v 
pogostosti uživanja obrokov hrane. Vpliv izobraževanja na pogostost uživanja posameznih obrokov 
hrane pri otrocih ni bil ugotovljen. Izračun parcialne korelacije, s katerim smo ugotavljali vpliv 
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prehranskega izobraževanja na pogostost uživanja obrokov hrane, je pokazal, da je izračunan 
korelacijski koeficient pozitiven, a zelo nizek (r < 0,20), kar kaže na neznatno korelacijo med 
pridobljenim znanjem v času izobraževanja ter pogostostjo uživanja obrokov hrane.  
 
Analiza pogostosti uživanja obrokov hrane glede na spol je pokazala, da spol ne vpliva na pogostost 
uživanja obrokov hrane, saj ni bilo zaznati statistično pomembnih razlik med fanti in dekleti. 
Podobna ugotovitev velja tudi za uživanje obrokov hrane glede na prehransko znanje otrok. 
Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja obrokov med otroki z različnim prehranskim 
znanjem niso bile ugotovljene, kaže pa se trend, da učenci z boljšim prehranskim znanjem bolj 
redno uživajo posamezne obroke hrane kot učenci s slabšim prehranskim znanjem. 
 
V raziskavi smo analizirali tudi pogostost uživanja nekaterih živil (sendvič, pica, pomfrit, 
hamburger), ki jih pogosto uvrščamo v skupino hitre hrane in jih ni priporočljivo uživati pogosto. 
Otroci najpogosteje uživajo sendvič, najmanj pogosto pa hamburger. Fantje uživajo omenjena živila 
statistično pomembno pogosteje kot dekleta, glede na prehransko znanje pa jih najpogosteje uživajo 
otroci z najslabšim prehranskim znanjem. Izračun parcialne korelacije med vplivom prehranskega 
izobraževanja in uživanjem živil iz obravnavane skupine je pokazal, da prehransko izobraževanje, v 
katerega so bili v času raziskave vključeni otroci, ni vplivalo na njihovo pogostost uživanja 
sendviča, pice, pomfrita in hamburgerja. Rezultati kažejo na to, da na uživanje hitre hrane pri 
otrocih vpliva spol, pomembno pa je tudi prehransko znanje otrok. Glede na spol in prehransko 
zanje učencev lahko sklepamo, da 11-letna dekleta in otroci z boljšim prehranskim znanjem pri 
svojem prehranjevanju bolj upoštevajo priporočila o zmernem uživanju hitre hrane. 
 
Uživanje mleka in mlečnih izdelkov je za otroke pomembno zlasti zaradi vsebnosti beljakovin in 
kalcija, ki ga mleko vsebuje. Otroci naj bi mleko in mlečne izdelke uživali večkrat na dan. Rezultati 
raziskave so pokazali, da enajstletni otroci uživajo polnomastno mleko pogosteje kot mleko z manj 
maščobe. Mleka z manj maščobe ne uživa četrtina enajstletnikov (25 %), polnomastnega mleka pa 7 
%. Otroci sadni jogurt uživajo pogosteje kot navadni jogurt. Statistično pomembne razlike v 
uživanju mleka in mlečnih izdelkov glede na spol niso bile ugotovljene, razen pri uživanju sira, ki 
ga fantje uživajo pogosteje kot dekleta. Statistično pomembne razlike v pogostosti uživanja mleka 
in mlečnih izdelkov pri otrocih glede na njihovo prehransko znanje niso bile ugotovljene, kar 
pomeni, da spol in prehransko znanje nimata bistvenega vpliva na pogostost uživanje živil iz 
obravnavane skupine.  
 
Analiza pogostosti uživanja sadja in zelenjave pri enajstletnih otrocih je pokazala, da otroci pogosto 
uživajo sadje in zelenjavo. Enkrat ali večkrat na dan uživa sadje več kot 80,0 % otrok (Preglednica 
42), zelenjavo pa uživa enako pogosto 70,0 % anketiranih otrok. Rezultati raziskave se razlikujejo 
od rezultatov, ki jih je objavila Gabrijelčič Blenkuš s sodelavci (Gabrijelčič Blenkuš in sod., 2007). 
V omenjeni študiji je bilo ugotovljeno, da enkrat ali večkrat na dan sadje uživa 48,0 % slovenskih 
enajstletnikov, zelenjavo pa 40,8 % enajstletnikov.  
 
Ugotovili smo, da dekleta statistično pomembno pogosteje kot fantje uživajo sadje, razlik v 
pogostosti uživanja zelenjave med spoloma ni. Mednarodno primerljiva študija HBSC je pokazala, 
da tudi v ostalih evropskih državah dekleta pogosteje kot fantje uživajo sadje, pogostost uživanja 
sadja pa se pri 11- do 15-letnih otrocih pomembno zmanjšuje (WHO, 2008). 
 
Na uživanje sadja in zelenjave vpliva tudi prehransko znanje učencev. Otroci z dobrim prehranskim 
znanjem uživajo sadje in zelenjavo pogosteje kot otroci s slabim prehranskim znanjem (Preglednica 
45). Izračun parcialne korelacije med usvojenim prehranskim znanjem in pogostostjo uživanja sadja 
in zelenjave ni pokazal statistično pomembne povezanosti med primerjanima spremenljivkama, kar 
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kaže na to, da prehransko izobraževanje ni vplivalo na pogostost uživanja sadja in zelenjave pri 
otrocih. 
 
Fantje uživajo meso, ribe, jajca, salame, hrenovke, margarino in majonezo pogosteje kot dekleta. Iz 
rezultatov lahko sklepamo, da spol vpliva na uživanje živil z večjo vsebnostjo beljakovin, saj fantje 
pogosteje kot dekleta uživajo meso, ribe in jajca.  
 
Otroci s slabim prehranskim znanjem v primerjavi z otroki z dobrim prehranskim znanjem 
pogosteje uživajo salame, hrenovke in majonezo. Parcialna korelacija med usvojenim prehranskim 
znanjem in pogostostjo uživanja mesa, rib, jajc, salam, hrenovk, margarine in majoneze je pokazala, 
da prehransko izobraževanje ni vplivalo na pogostost uživanja omenjenih živil. Prehransko znanje 
otrok vpliva na uživanje manj priporočenih živil z večjo vsebnostjo maščob. Enajstletni otroci s 
slabim prehranskim znanjem uživajo salame, hrenovke in majonezo pogosteje kot otroci z dobrim 
prehranskim znanjem. 
 
Otroci uživajo različne vrste kruha. Najpogosteje uživajo bel kruh. Enkrat ali večkrat na dan je v 
času 2. anketiranja uživalo bel kruh 62,8 % otrok, manj pogosto pa so v istem času uživali črn (39,7 
% otrok) in polnozrnati kruh (29,2 % otrok). Fantje pogosteje kot dekleta uživajo bel in polnozrnati 
kruh. Raziskava je pokazala, da prehransko znanje in izobraževanje otrok o zdravem načinu 
prehranjevanja ni vplivalo na pogostost uživanja različnih vrst kruha pri otrocih. 
 
Izvedena raziskava je pokazala, da piškote in napolitanke vsaj enkrat na dan uživa 23,8 % učencev, 
čokolado, bonbone in druge sladkarije pa 33,0 % učencev. Deleži učencev so primerljivi z deleži, ki 
jih je s sodelavci ugotovila Gabrijelčič Blenkuš (2007). 
 
Pogostost uživanja živil z več sladkorja se med dekleti in fanti statistično pomembno ne razlikuje, 
čeprav se kaže trend, da jih pogosteje uživajo fantje. Statistično pomembne razlike v pogostosti 
uživanja živil z več sladkorja glede na prehransko znanje otrok niso bile ugotovljene. Rezultati so 
pokazali, da na pogostost uživanja obravnavanih živil prehransko izobraževanje ni imelo vpliva.   
 
Raziskave kažejo, da se pogostost uživanja sladkih pijač s starostjo otrok povečuje. Na pogostost 
uživanja vplivajo tudi denarni prihodki družine. V večini držav zahodne in severne Evrope 
pogosteje uživajo sladke pijače otroci iz družin z nižjimi prihodki, v državah vzhodne Evrope in 
baltskih državah pa jih pogosteje uživajo otroci iz družin z višjimi denarnimi prihodki (WHO, 
2008). Sladke gazirane pijače, ki jih pijejo otroci, lahko pomembno vplivajo na skupno količino 
energije, s katero otroci pokrivajo svoje dnevne energijske potrebe. Pogosto uživanje sladkih 
gaziranih pijač pa je lahko pomemben dejavnik, ki vpliva tudi na pojav debelosti pri otrocih (Block, 
2004; Mrdjenovic in Levitsky, 2003). 
 
Ugotovili smo, da petina enajstletnikov uživa gazirane pijače enkrat ali večkrat na dan, polovica 
anketiranih otrok pa enako pogosto uživa druge brezalkoholne pijače. Fantje uživajo gazirane pijače 
pogosteje kot dekleta, glede na prehransko znanje pa jih pogosteje uživajo otroci s slabšim 
prehranskim znanjem. Prehransko izobraževanje ni vplivalo na pogostost uživanja gaziranih in 
drugih brezalkoholnih pijač.  
 
Na prehrano otrok obravnavane starostne skupine vplivajo različni dejavniki. Fantje pogosteje kot 
dekleta uživajo večino živil, ki so po priporočilih zdravega načina prehranjevanja manj zaželena, na 
osnovi teh rezultatov pa lahko sklepamo, da se fantje prehranjujejo manj zdravo kot dekleta. 
Backman in sod. (2002) ugotavljajo, da dekleta oblikujejo pozitivnejši odnos do zdravega načina 
prehranjevanja in močnejše subjektivne norme, kar se lahko kaže tudi v načinu prehranjevanja. Na 
prehransko vedênje otrok vpliva tudi njihovo prehransko znanje, saj ocenjujemo, da otroci s slabim 
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prehranskim znanjem pogosteje uživajo manj zdrava živila kot otroci z dobrim prehranskim 
znanjem. Učenci so v času izobraževanja usvojili nova prehranska znanja in se je njihovo znanje o 
prehrani izboljšalo. Prehransko vedênje učencev se neposredno po izobraževanju ni statistično 
pomembno spremenilo, povezanost med novo usvojenim prehranskim znanjem ter uživanjem 
obrokov in različnih živil pri otrocih pa je bila neznatna. To pomeni, da med usvojenim 
prehranskim znanjem in prehranskim vedênjem ni močne povezanosti, iz česar lahko sklepamo, da 
izobraževanje ni imelo bistvenega vpliva na prehransko vedênje otrok.  
 
Otroci ocenjujejo, da se prehranjujejo zdravo in da se imajo tudi možnost zdravo prehranjevati. Po 
končanem izobraževanju so se otroci statistično pomembno bolj strinjali s trditvijo, da imajo dovolj 
znanja o zdravem načinu prehranjevanja kot na začetku izobraževanja, kar kaže na to, da so zaznali 
lasten napredek v prehranskem znanju, ki ga je potrdila tudi analiza njihovega prehranskega znanja 
na začetku in koncu šolskega leta.  
 
Količino zaužitega sadja učenci ocenjujejo kot zadostno, nekoliko manj pa se strinjajo, da zaužijejo 
zadostno količino zelenjave. Glede uživanja sladkih in gaziranih pijač ter prigrizkov so učenci 
mnenja, da jih ne zaužijejo preveč. Fantje in otroci s slabšim prehranskim znanjem so do količine 
zaužitih sladkih in gaziranih pijač nekoliko bolj kritični kot dekleta oziroma otroci z boljšim 
prehranskim znanjem saj se statistično pomembno močneje strinjajo, da zaužijejo preveč sladkih in 
gaziranih pijač. Rezultati pogostosti uživanja omenjenih pijač so pokazali, da jih fantje ter otroci s 
slabim prehranskim znanjem, uživajo pogosteje kot dekleta oziroma otroci z dobrim prehranskim 
znanjem. Sklepamo lahko, da otroci le delno zaznajo problem uživanja sladkih in gaziranih pijač, 
saj je stopnja strinjanja s trditvijo, da jih zaužijejo preveč, zelo nizka. 
 
Otroci z dobrim prehranskim znanjem imajo glede na otroke s slabim znanjem o lastni prehrani 
pozitivnejše mnenje. Bolj so prepričani, da se zdravo prehranjujejo, se imajo možnost zdravo 
prehranjevati in vedo dovolj o zdravem načinu prehranjevanja. Ugotovitev kaže na to, da otroci z 
dobrim prehranskim znanjem izražajo višjo stopnjo samoučinkovitosti in pozitivno samopodobo, 
kar potrjuje tudi njihovo pozitivno mnenje o lastnem splošnem uspehu v šoli (Preglednica 72).  
 
V raziskavi nismo posebej ugotavljali vpliva izobrazbe staršev in socialno ekonomskega statusa 
družine na prehransko vedênje in prehransko znanje otrok, vendar pa raziskave kažejo, da omenjeni 
dejavniki vplivajo na prehransko vedênje otrok (Patrick in Nicklas, 2005). Ball s sodelavci (2009) 
ugotavlja, da se mladostniki, ki živijo v družinah s slabšim socialno ekonomskim statusom, manj 
pogosto prehranjujejo po priporočilih o zdravem načinu prehranjevanja kot mladostniki, ki živijo v 
boljših socialno ekonomskih okoljih. Parmenter in sodelavci (2000) ugotavljajo, da socialno 
demografske spremenljivke vplivajo na prehransko znanje odraslih in da je prehransko znanje 
povezano tudi z izobrazbo in socialno ekonomskim statusom posameznika. Tate in Cade (1990) 
ugotavljata, da imajo osebe z višjo stopnjo izobrazbe boljše prehransko znanje glede na osebe z 
nižjo stopnjo izobrazbe ter da imajo več znanja o prehrani tudi osebe z boljšim socialno 
ekonomskim statusom. Pergar Kuščer (2003) navaja, da otroci iz družin z višjim socialno 
ekonomskim statusom dosežejo v povprečju višjo stopnjo izobrazbe kot otroci iz družin z nižjim 
socialno ekonomskim statusom ne glede na stopnjo inteligentnosti. Uspeh otrok je statistično 
pomembno povezan tudi z izobrazbo staršev, saj otroci manj izobraženih staršev večkrat dosegajo 
nižji šolski uspeh kot otroci bolj izobraženih staršev. Glede na navedene ugotovitve raziskav lahko 
domnevamo, da na prehranjevalne navade otrok, ki so sodelovali v opravljeni raziskavi vpliva tudi 
stopnja izobrazbe njihovih staršev ter socialno ekonomski status družine.   
 
Tivadar (2005) ugotavlja, da se v Sloveniji komunikacijske intervencije pogosto oblikujejo po 
medicinskem modelu, pri katerem se pričakuje, da več informacij o zdravem načinu prehranjevanja 



114 PREHRANSKO  ZNANJE  IN  PREHRANJEVALNE  NAVADE  OTROK 
 

vodi posameznika k bolj zdravemu načinu prehranjevanja. Velika količina informacij o zdravem 
načinu prehranjevanja pa vedno ne vpliva na prehransko vedênje.  
 
Na osnovi informacij in znanja o zdravem načinu prehranjevanja otroci oblikujejo stališča in 
namere, ki jih izražajo do prehranjevanja, ta pa vplivajo tudi na njihovo prehransko vedênje. 
Pozitivna stališča do zdravega načina prehranjevanja spodbujajo otroka, da se prehranjuje po 
priporočilih, ki veljajo za zdrav način prehranjevanja, negativna stališča do nezdravega načina 
prehranjevanja pa lahko preprečujejo nezdrave oblike prehranskega vedênja posameznika. Otroci, 
ki so sodelovali v raziskavi, so izrazili visoko stopnjo zaupanja v trditve, s katerimi se jih pogosto 
skuša spodbujati, da bi se zdravo prehranjevali. Omenjene trditve se navezujejo predvsem na 
spodbujanje otrok k rednemu zajtrkovanju in uživanju sadja ter zelenjave. Otroci verjamejo, da 
redno uživanje obrokov hrane, sadja in zelenjave pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Dekleta v to 
verjamejo bolj kot fantje, glede na prehransko znanje pa v to bolj verjamejo otroci z boljšim 
prehranskim znanjem. Strinjajo se tudi, da uživanje sadja pri šolski malici pozitivno vpliva na 
njihovo počutje, uživanje zajtrka pa na lažje sodelovanje pri pouku. Primerjava rezultatov je 
pokazala, da se otroci bolj strinjajo s trditvami, ki omenjajo splošen vpliv prehranjevanja na njihovo 
zdravje (npr. »uživanje zelenjave lahko izboljša moje zdravje«), nekoliko manj pa se strinjajo s 
trditvami, ki omenjajo neposreden vpliv prehranjevanja na njihovo počutje (npr. »kadar zajtrkujem, 
lažje sodelujem pri pouku« in »če jem manj sladkarij, se bolje počutim«). Obravnavano mnenje 
otrok se v času izobraževanja ni spremenilo. Analiza povezanosti usvojenega prehranskega znanja 
med izobraževanjem otrok in njihovega mnenja o vplivu prehrane na zdravje kaže na nizko 
pozitivno povezanost. Glede na prehransko znanje otrok in njihova stališča ter namere do zdravega 
načina prehranjevanja lahko sklepamo, da boljše znanja o prehrani pozitivno vpliva na stališča otrok 
do zdravega načina prehranjevanja. 
 
Pri izvajanju komunikacijskih strategij, ki so namenjene promociji zdravega prehranjevanja otrok bi 
bilo potrebno bolj poudarjati pozitivne izkušnje otrok, ki jih pridobijo ob neposrednem upoštevanju 
načel zdravega načina prehranjevanja. Lastne pozitivne izkušnje otrok lahko povečajo nivo notranje 
motivacije, ki je potrebna za spremembo vedênja. Otroci pogosto utemeljujejo lastne odločitve za 
izbiro »bolj ali manj« zdrave hrane zgolj s trditvijo: »… ker je hrana bolj zdrava«, kar  nakazuje na 
pomanjkanje podrobnejših znanj o prehrani, s katerimi bi utemeljili svojo odločitev. Splošne trditve 
otrok (npr. »vpliva na zdravje«), ki jih običajno navajajo, niso dovolj ciljno usmerjene in jih 
sprejemajo zgolj kot splošno in njim oddaljeno informacijo, v šolskem okolju pa kot znanje, ki ga je 
potrebno usvojiti za doseganje uspeha pri formalnem izobraževanju oziroma ocenjevanju.  
 
Otroci v 6. razredu osnovne šole izražajo nizek nivo namere, da bi spremenili svoje prehranjevalne 
navade. Glede na spol je več deklet (40,1 %) kot fantov (27,1 %) izrazilo namero po spremembi 
prehranjevalnih navad. Dekleta so izrazila močnejšo namero kot fantje, da bi v prihodnje uživala 
manj sladkarij in manj sladkih gaziranih pijač. Rezultati ne kažejo na to, da bi na namere otrok, ki 
so povezane s spreminjanjem prehranjevalnih navad, vplivalo njihovo prehransko znanje in 
prehransko izobraževanje. Otroci, ki so izrazili namero, da spremenijo svoje prehranjevalne navade, 
so najpogosteje izrazili svoj namen, da bodo v prihodnje uživali več sadja, nekoliko manj pogosto 
pa so se odločali, da bodo manj pogosto uživali sladkarije in sladke gazirane pijače. Opisana 
ugotovitev kaže na to, da bi bilo zmanjševanje pogostosti uživanja določenih živil, ki jih otroci radi 
uživajo in so glede na priporočila za prehrano otrok manj zaželena, za otroke manj prijetno in 
sprejemljivo, kakor spodbujanje uživanja živil, ki so v njihovi prehrani bolj priporočljiva. 
Zmanjševanje pogostosti uživanja živil, ki jih otrok rad uživa, a so manj priporočljiva, zahteva od 
posameznika trud in odpovedovanje, kar je lahko vzrok, da posameznik svojega vedênja ne 
spremeni. 
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Iz analize vzrokov za spremembo prehranskega vedênja pri otrocih lahko ugotovimo, da bi otroci 
spremenili svoje vedênje predvsem po nasvetu zdravnika ali staršev. Domnevamo, da so to osebe, 
ki jih otroci sprejemajo kot kompetentne in jim izkazujejo tudi zaupanje in spoštovanje. Enajstletni 
otroci bi se manj pogosto odločali za spremembo prehranjevalnih navad, če bi jim to svetovali 
učitelji, sošolci ali prijatelji. Iz omenjene ugotovitve lahko sklepamo, da na odločitev o spremembi 
prehranjevalnih navad enajstletnih otrok pomembneje kot sošolci ali prijatelji vplivajo starši. Otroci 
ob zaključku prehranskega izobraževanja svojih namer in stališč, povezanih z zdravim načinom 
prehranjevanja, glede na začetek izobraževanja niso spremenili kar kaže na to, da formalno 
prehransko izobraževanje ni pomembno vplivalo na njihova stališča in namere, povezane s 
spremembo prehranjevalnih navad.  
 
 
4.2  Sklepi 
 

Formalno prehransko izobraževanje, ki se izvaja v 6. razredu devetletne osnovne šole, 
pozitivno vpliva na prehransko znanje otrok, glede na spol v znanju razlik ni.  
 
Prehransko izobraževanje ni vplivalo na prehransko vedênje otrok, ki so bili vključeni v raziskavo. 
Prehransko vedênje otrok je povezano z njihovim prehranskim znanjem, saj učenci s slabšim 
prehranskim znanjem pogosteje uživajo manj zaželena živila kot učenci z dobrim prehranskim 
znanjem. Otroci z boljšim prehranskim znanjem imajo pozitivnejši odnos do lastnega 
prehranjevanja in so bolj prepričani, da se prehranjujejo zdravo, da vedo dovolj o zdravi prehrani in 
da se imajo tudi možnost zdravo prehranjevati, kar kaže na višjo stopnjo samoučinkovitosti glede na 
otroke s slabšim prehranskim znanjem.  
 
Neposredno po izobraževanju otroci niso spremenili svojih stališč in namer do zdravega načina 
prehranjevanja, kar pomeni, da prehransko izobraževanje ni pomembno vplivalo na njihova stališča 
in namere, povezane z zdravim načinom prehranjevanja. Na osnovi navedenih ugotovitev 
predlagamo, da bi se prehransko izobraževanje izvajalo v večjem obsegu ur in v celotnem 
osnovnošolskem sistemu izobraževanja, kar bi vplivalo na kakovost in trajnost usvojenega znanja 
otrok ter na doseganje ciljev, ki so povezani z oblikovanjem zdravih prehranjevalnih navad otrok. 
Načrtno in kontinuirano prehransko izobraževanje je potrebno izvajati tudi v srednješolskem in 
terciarnem sistemu izobraževanja, saj je pomembno, da se prehransko znanje nadgrajuje in 
interdisciplinarno povezuje. Prehransko izobraževanje mora postati nacionalni interes, ki bo 
prispeval k izboljšanju kakovosti prehranjevalnih navad in življenjskega sloga Slovencev. 
 
Določanje stopnje spremembe posameznih merjenih spremenljivk zaradi vpliva prehranskega 
izobraževanja omogoča tudi kritično vrednotenje obstoječih izobraževalnih prehranskih vsebin in 
ciljev v kurikulumu devetletne osnovne šole. Formalno prehransko izobraževanje, ki se izvaja v 6. 
razredu devetletne osnovne šole, se je z vidika usvajanja novega prehranskega znanja pri učencih 
pokazalo kot uspešno. Učenci pri predmetu Gospodinjstvo usvojijo splošno znanje o prehrani, 
primanjkuje pa jim znanj, s katerimi bi lahko pojasnjevali kompleksnejše probleme, povezane z 
zdravim načinom prehranjevanja.  
 
Pri poučevanju je potrebno otroke usposobiti za reševanje problemov, povezanih s 
prehranjevanjem, ki zahtevajo analitično in logično mišljenje. Usvojeno in utrjeno prehransko 
znanje bi lahko prispevalo k oblikovanju pozitivnih stališč do zdravega načina prehranjevanja, kar 
bi v kasnejših letih odraščanja vplivalo tudi na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad ter na 
manjšo dovzetnost otrok do privzemanja manj zaželenih prehranskih navad vrstnikov. 
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Operativni cilji pri predmetu Gospodinjstvo predvidevajo, da učenci ob koncu prehranskega 
izobraževanja analizirajo človekove potrebe po hranilnih snoveh in energiji, poznajo pa tudi 
hranilno vrednost živil, na osnovi katere jih lahko razvrščajo v skupine (Učni načrt, 2003). Glede na 
stopnjo kognitivnega razvoja otrok, ki so sodelovali v raziskavi, je pričakovati, da bodo 
kompleksnejše probleme lažje reševali v višjih razredih obveznega izobraževanja, zato je nujno 
potrebno vključevati prehranske vsebine v učne načrte predmetov, ki se izvajajo tudi v zadnjem 
triletju osnovne šole. Učne načrte predmetov, pri katerih se pojavljajo prehranske vsebine, je 
potrebno prilagoditi kognitivni stopnji razvoja otrok, ki so vključeni v izobraževanje, sproti pa je 
potrebno upoštevati tudi najnovejša dognanja prehranske znanosti ter jasno opredeliti posamezne 
pojme, ki se uporabljajo pri prehranskem izobraževanju. 
 
V šolskem okolju, kjer se otrok srečuje z različnimi oblikami vedênja tako svojih vrstnikov kakor 
tudi učiteljev, je pomembno, da se oblikujejo in upoštevajo načela zdravega načina prehranjevanja, 
ki jih šola opredeli tudi v svojem letnem delovnem in vzgojnem načrtu.  
  
Del kakovostne prehranske vzgoje in prehranskega izobraževanja je ustrezno fizično in 
psihosocialno okolje, katerega del so tudi učitelji. Učitelji, ki poučujejo prehranske vsebine, morajo 
imeti dovolj strokovnega znanja o prehrani in didaktiki, kar lahko pomembno vpliva na kakovost 
izvajanje prehranskega izobraževanja, zato se morajo vključevati v permanentno izobraževanje, ki 
jim bo zagotavljalo ustrezna znanja s področja prehranske znanosti in znanj s področja didaktike. Z 
rednim in permanentnim izobraževanjem učiteljev je potrebno vplivati tudi na oblikovanje in 
utrjevanje njihovih pozitivnih stališč do zdravega načina prehranjevanja in prehranskega vedênja, 
saj učitelj v svoji profesionalni in zasebni vlogi predstavlja vzor učencem. Pomembno je, da se 
učitelj usposobi za učinkovito spremljanje in vključevanje najnovejših spoznanj prehranske znanosti 
v svoje izobraževalno delo. 
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5  SUMMARY 
 
 
 

The resolution of the national programme of nutrition policy in Slovenia sets out measures 
and activities for improving nutritional habits of Slovenian citizens. One of the strategic goals of 
healthy nutrition of children and young persons is to develop healthy nutrition habits. To improve 
healthy life styles of people, one of the activities for promoting healthy nutrition is also reshaping 
educational contents in school curricula. 
 
Nutrition education which is carried out in various forms of formal and informal education can 
significantly change nutrition behaviour and change dietary habits of children. Thus, for those who 
receive compulsory formal education bringing topics on nutrition into elementary school curricula 
can contribute to forming healthy life styles of children and young persons.  
 
The curriculum of nine-year elementary schools includes various topics on nutrition, which are 
mainly offered through science subjects. Thus for instance, the syllabi for the compulsory subject of 
Home economics and elective subjects Modern ways of food preparation, and Nutrition which are 
given in the third triad of nine-year elementary schools provide numerous teaching topics for 
achieving knowledge standards for acquiring skills and knowledge in nutrition. The course in 
nutrition is most intense in the 6th grade of schooling and is given within the Home economics 
subject. 
 
Most studies in which the researchers analysed the impact of nutrition education on nutrition 
behaviour of children have been concerned with the analysis of the effects of nutrition education 
and were targeted at specific populations and educational contents. Persons who undergo the 
process of informal education are usually internally motivated which consequently has positive 
effects on the outcome of education. On the other hand, in compulsory formal education through 
which all children must go through, we are dealing with different levels of motivation and children 
have already developed certain nutrition behaviour and dietary habits which come as a result of 
biological and internal and external psychological and social factors.  
 
The purpose of our research was to analyse nutritional habits of 6th graders (eleven-year-old school 
children) who attended home economics courses in the school year 2006/2007 and to find out the 
level of knowledge, children’s opinions and attitudes on healthy nutrition before and after the 
completion of the formal compulsory course. By analysing variables at the beginning and at the end 
of education we could measure and analyse the impact of nutrition education on the knowledge of 
children, and observe changes of nutrition habits and attitudes of children. By determining the level 
of changes of individual variables due to nutrition education allowed for critical evaluation of the 
impact of nutrition education on nutrition behaviour of children.  Part of the study was devoted to 
analysing teachers' attitudes in teaching healthy nutrition and analysing how their attitudes 
influence nutrition behaviour of children.  
 
It was found out that, statistically, the knowledge of children significantly improved after they have 
gone through the process of education. Better progress was observed among children with the 
lowest level of knowledge at the beginning of courses. On the other hand, children, who 
demonstrated better knowledge prior to education, did not make much progress. The analysis of 
knowledge showed that children know the basic principles of healthy nutrition which they have 
already acquired at lower levels of education. Considering how nutrition topics are presented in 
home economics courses, we can conclude that home economics mainly focuses on acquiring skills 
and less on acquiring theoretical knowledge. In nutrition education, sixth graders of elementary 
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schools are faced with concepts which, according to their level of cognitive development, are too 
difficult to understand and this may have resulted in their knowledge. For example, to understand 
the role of nutrients, or topics related to energy values of food, children need to employ abstract and 
hypothetical mind operations which may be very demanding for this age. We did not find any 
statistically significant differences in the knowledge between boys and girls, however, larger 
differences may be expected in higher grades of elementary school.  
 
We analysed the impact of nutrition education on nutritional habits of children based on the 
frequency of taken meals and the selection of food products to find out that before and after 
education there were no statistically significant changes in taking meals. The relationship between 
the acquired knowledge which was the result of education and frequency of taking meals is positive, 
however negligible. Based on the results we can conclude that education had no significant effects 
on taking meals. Neither sex, or nutrition knowledge made any difference in terms of frequency of 
taking meals, however there is a noticeable difference in that pupils with better knowledge in 
nutrition take meals more frequently than those with poorer nutritional knowledge.  
 
The analysis of frequency of taking meals which are categorised as fast food (e.g. sandwiches, 
pizza, fried chips, hamburgers) has shown that more boys than girls, as well as children with poor 
nutritional knowledge, tend to consume this kind of food more frequently. From the results we can 
infer that nutrition knowledge does have effects on the frequency of taking fast food. Nutritional 
education did not have any effects on the frequency of taking meals classified as fast food, which 
means that before and after the completion of education nutritional habits did not change.  
 
Nutrition behaviour of children was determined by analysing the frequency of taking individual 
food products. We found out that boys more frequently consume food products that are listed as less 
recommended according to health dietary recommendations. We also found correlation between 
nutrition behaviour and nutrition knowledge: children with poor knowledge in nutrition more 
frequently consume less recommended food products than children with good nutrition knowledge. 
No strong correlation was found between the acquired knowledge after the educational process and 
nutrition behaviour, which means that education did not have any marked impact on nutrition 
behaviour of children.  
 
The formation of nutrition attitudes and habits of children greatly depends on the attitudes of 
parents and peers. The children involved in this study reflected the picture of the attitudes of their 
parents towards healthy diets, and clearly expressed that parents would buy food products that are 
recommended as healthy. This finding indicates that children could develop healthy eating habits if 
they develop a desire for eating healthy food. We presume that children like eating food with a 
known taste, and that the sensoric properties of food correspond with their desires and habits.  
 
In our study the children assessed their own nutrition knowledge as good. If we compare their 
opinions before and after the school year we can see that statistically their opinion was more 
positive at the end of the year which indicates that they have acquired some knowledge and noticed 
a progress in nutritional education.  
 
Children with better knowledge in nutrition have more positive opinion about their own nutrition. In 
comparison with those with poorer nutrition knowledge, these children show higher awareness of 
healthy nutrition, their environments offer better chances for healthy nutrition, and children are well 
acquainted with the principles of healthy eating. This high level of conviction and confidence in 
their own nutrition knowledge, as well as confidence in the knowledge they have acquired, is 
positively reflected in their self image which has a motivational function in forming a positive 
attitude towards healthy eating.  
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We also found out that children trust the encouragements for healthy eating. Girls, and those 
children with better nutrition knowledge expressed a higher level of trust than the boys, or the 
children with poor nutrition knowledge. Correlations between the acquired nutrition knowledge and 
their opinions about healthy eating show a very small but positive link. This means that nutrition 
education has not had any significant impacts on their attitudes.  
 
Part of our research was also devoted to children's intentions to change dietary habits. Girls 
expressed a higher level of intention to change dietary habits than boys, however, education and 
knowledge did not influence their intentions. The most frequently expressed desire for changes was 
to introduce more fruit, and less frequently the desire to reduce sweets or sweet fuzzy drinks. We 
found out that children would change their opinion upon the advice of doctors or parents, and would 
less frequently follow the advice of teachers, peers or friends.  
 
In our study we proved that children acquire nutrition knowledge during the process of education, 
while our hypothesis that nutrition knowledge would influence changes in their opinion and 
intentions for changing their nutrition behaviour was disproved. The formation of children nutrition 
behaviour depends on many factors. According to the results of our research we can infer that 
nutrition knowledge acquired through formal education has no direct impact on nutrition behaviour, 
however, it may influence some other factors which indirectly influence their behaviour. Family 
environment remains the main factor which can change nutrition behaviour of children. Taking into 
consideration the reports of previous studies we can infer that social and economic status of 
families, coupled with the level of education of parents, influences nutrition knowledge, as well as 
nutrition behaviour of children. We assume that family environments from which our children come 
from greatly influence their knowledge and nutrition behaviour.  
 
Nutrition education in nine-year elementary schools needs to be provided for different age levels 
and needs to be adapted to the cognitive development of children. Continuous education should be 
carefully planned and permanently upgraded using interdisciplinary and constructivist approach 
which would allow for the development of process knowledge, necessary for critical evaluation of 
person’s own nutrition behaviour. 
 
Children need to be constantly encouraged to take healthy food, meaning that suitable environment 
needs to be provided. Teachers, responsible for conveying nutrition knowledge, can significantly 
contribute to the implementation of teaching goals by giving their own example and expressing 
positive towards healthy nutrition.  
 
Equipped with good nutrition knowledge, children will be able to develop suitable and good quality 
life styles that will consequently lead to taking responsibility for continuous personal development 
and development of the society as a whole.  
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