
UNIVERZA V LJUBJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

EVA GRUBER 

SPODBUJANJE OTROK K SPREJEMANJU NOVIH JEDI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2015 



 

 

UNIVERZA V LJUBJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

Študijski program: gospodinjstvo – kemija  
 

 

 

 

 

EVA GRUBER 

Mentor: doc. dr. Stojan Kostanjevec 

SPODBUJANJE OTROK K SPREJEMANJU NOVIH JEDI 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2015 



 

 

ZAHVALA 
 

Zahvaljujem se svojemu mentorju doc. dr. Stojanu Kostanjevcu za pomoč in podporo pri 

nastajanju diplomskega dela.  

Poleg tega bi se rada zahvalila ravnateljici, učiteljici gospodinjstva prof. Meti Maček in 

učencem Osnovne šole Rodica, ki so sodelovali pri raziskovalnem delu.  

Posebno zahvalo namenjam družini in prijateljem, ki so me skozi študijsko obdobje 

podpirali in verjeli vame.  

 

 

 



 

 

POVZETEK 

 

V prvih letih življenja morajo otroci sprejeti hrano, ki jim jo nudijo njihovi starši. Uvajanje 

novih jedi pa pogosto predstavlja izziv za starše. Velikokrat se zgodi, da otroci težje 

sprejmejo sadje in zelenjavo, zato je potrebno najti načine, s katerimi bi jih lahko 

spodbudili, da zaužijejo dovolj teh živil. Do zavrnitve nove hrane prihaja zaradi dveh 

dejavnikov, to sta neofobija in izbirčnost. Da do teh vedenj ne pride, je treba otroke že zelo 

zgodaj navajati na raznoliko in pestro hrano ter jim jo ponuditi na čim bolj zanimiv ter 

izviren način. Načini, s katerimi pa lahko spodbudimo otroke, da sprejmejo nove jedi, so 

različni in eden od teh je vključevanje otrok v pripravo novih, zanimivih in zdravih jedi.  

V raziskovalnem delu svojega diplomskega dela sem želela ugotoviti, s katerimi 

dejavnostmi  bi lahko spodbudili učence, da sprejmejo nepoznane jedi in kako močno 

posamezne senzorične lastnosti jedi vplivajo na izbiro, okušanje in sprejemanje nepoznane 

jedi. V vzorec je bilo vključenih 41 učencev tretjega triletja z Osnovne šole Rodica. 

Podatke sem zbrala z anonimnim anketnim vprašalnikom. Rezultati so pokazali, da je za 

sprejemanje novih, nepoznanih jedi okus pomembnejši od izgleda jedi na krožniku. Učenci 

so nepoznane jedi bolje sprejemali, če so jedi pripravili sami, jih degustirali in ocenili.  

Raziskava, ki sem jo izvedla je pokazala, da je pomembno, da odrasli spodbujajo otroke k 

uživanju čim bolj pestre in raznolike hrane in da pri tem uporabljajo različne načine. 

Pomembno je, da otroci sodelujejo pri pripravi jedi, saj tako lažje sprejemajo nove in 

nepoznane jedi.  

Ključne besede: otroci, sprejemanje nove hrane, neofobija, izbirčnost, senzorične lastnosti 

hrane  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the first years of life, children must accept food offered by their parents. Introducing 

new food is often a challenge for parents. It happens frequently that children do not accept 

fruit and vegetables, so it is necessary to find ways which would encourage children to eat 

enough of these types of food. Refusing new food is caused by two factors namely 

neophobia and fastidiousness. In order to avoid these behaviors, it is necessary that 

children, already at an early age, get accustomed to diverse and varied food which is 

offered in the most interesting and original way. Ways in which we can encourage children 

to accept new food are varied and one of these is the inclusion of children in the 

preparation of new, interesting and healthy food.  

In the research part of my diploma thesis, I wanted to find out which activities could 

encourage children to try unfamiliar food and how strongly the individual sensory 

properties of food influence the choice, taste and acceptance of unknown food. The sample 

included 41 pupils in the third triad of primary school Rodica. Data was obtained by an 

anonymous questionnaire. The results I have obtained have shown that when trying 

unfamiliar food the taste is more important than how the food looks on the plate. Children 

accepted the unfamiliar food better if they prepared it by themselves, tasted it and also 

assessed it.  

A survey I conducted, contributes to the fact that adults should encourage children to 

consume the most diverse and varied food in different ways. It is also important that adults 

are aware of the importance of involving children in preparing food. In this way the 

children will consume the unknown food more easily. 

Key words: children, accepting new food, neophobia, fastidiousness, the sensory 

properties of food 
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1 UVOD 

 

Zavrnitev hrane je problem hranjenja, saj otroci nočejo jesti vsega, zato lahko pride do 

težav z rastjo. S tem ko otrok ne je, ne zadosti prehranskim potrebam, ki so priporočene za 

določeno starost. Ustrezna prehrana je pomembna za dobro počutje, rast in razvoj otrok. 

Na izbiro in vnos hrane vpliva okolje, v katerem se prehranjujemo. V okolje sodijo socialni 

dejavniki (npr. socialna podpora), fizični dejavniki (npr. način predstavitve hrane, prostor, 

barva, svetloba, temperatura, vonj …) in značilnosti, ki so povezane z ritmom 

prehranjevanja (pogostost uživanja obrokov, čas hranjenja …). Prehranjevalne navade 

otrok pomembno vplivajo na njihove prehranjevalne navade v odrasli dobi. Otrokova 

izbira hrane po navadi temelji na senzoričnih lastnostih hrane. Izbor hrane lahko 

opredelimo tudi z različnimi modeli: kognitivni model, razvojni model in psihofiziološki 

model. Ti modeli so neodvisni en od drugega, a se med seboj prepletajo. Nepoznana hrana 

lahko povzroči strah pred sprejemanjem jedi, nepripravljenost na okušanje jedi ali 

izogibanje novim jedem. Če otroci odklanjajo hrano v šoli, imajo učitelji pomembno vlogo 

pri spodbujanju uživanja hrane. Obstajajo različne učiteljeve vloge, ki so usmerjene na 

otroke, razlikujejo pa se po stopnji interakcije z otroki. Vizualni pripomočki, npr. plakati in 

slike, lahko spodbujajo otroke k zdravemu prehranjevanju. Različni kreativni pristopi 

spodbujajo k sprejemanju in uživanju raznolike hrane. Učinkoviti so različni pristopi, npr. 

uporaba animacije, humorja, tematskih sporočil, ki privabljajo otroke, ter uporabnost 

tekmovanj. 

 

V diplomskem delu obravnavam, kako okolje vpliva na izbiro in uživanje hrane ter 

dejavnike, ki vplivajo na sprejemanje novih jedi. Predstavljeni sta tudi neofobija in 

izbirčnost ter vloge, ki jo imajo učitelji pri spodbujanju otrok k sprejemanju novih jedi. 

Poleg tega so predstavljeni tudi načini oziroma metode, s katerimi lahko spodbudimo 

otroke, da bodo novo jed sprejeli.   

 

V empiričnem delu sem preverjala, kako se sprejemanje manj poznanih in senzorično 

sprejemljivih jedi spremeni, če otroci jed pripravijo in senzorično ocenijo sami. 

Vključevanje otrok v pripravo hrane naj bi jih spodbudilo tudi k uživanju pripravljenih 

jedi. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 SPREJEMANJE NOVIH JEDI 

 

V prvih letih življenja morajo otroci sprejeti hrano, ki jo nudijo njihovi starši (Tuorila in 

Mustonen, 2010). Uvajanje novih jedi pa pogosto predstavlja izziv za starše. Živila, ki jih 

otroci težko sprejmejo v zadostnih količinah, so po navadi sadje in zelenjava (Blissett in 

Fogel, 2013). Zato starši skušajo z lastno kreativnostjo spodbuditi svoje otroke, da pojedo 

več sadja in zelenjave (Werthmann idr., 2015). Starši si prizadevajo za to, da je hrana čim 

bolj razpoložljiva in kakovostna. Ključni mehanizem za sprejemanje nove hrane je 

ponavljajoča degustacija. To pomeni, da starši svoje otroke spodbujajo ali jih pozivajo k 

temu, da bi novo jed čim večkrat poizkusili. Prva pokušnja nove hrane ima pomembno 

vlogo pri prekinitvi ali spremembi pričakovanj, ki temeljijo na prejšnjih informacijah 

(vključno z vizualnim vtisom). Poleg tega prva degustacija vpliva na ustvarjanje 

hedonističnih pričakovanj v prihodnosti (Tuorila in Mustonen, 2010). Otroci morajo že 

zgodaj sprejeti različno hrano, zato je zelo pomembna predstavitev jedi. Raziskave na tem 

področju dokazujejo, da je izpostavljenost različni hrani že v zgodnjem otroštvu povezana 

z večjo sprejetostjo novih jedi (Nicklaus, 2011). 

2.2 NEOFOBIJA  IN IZBIRČNOST 

 

Zavrnitev hrane je problem hranjenja, saj otroci nočejo jesti vsega ali večino hrane, zato 

lahko pride do težav z rastjo. Poleg tega pa s tem, ko otrok ne je, ne zadosti prehranskim 

potrebam, ki so predpisane za določeno starost (Williams, Field in Seiverling, 2010). 

Pomembna sta dva dejavnika, ki prispevata k zavrnitvi ali sprejemanju nove hrane: 

neofobija in izbirčnost (Dovey, Staples, Gibson in Halford, 2008). Neofobija je izogibanje 

oziroma nepripravljenost za uživanje novih, nepoznanih jedi (Mustonen in Tuorila, 2010). 

Pojavlja se v vseh starostnih obdobjih, vendar se, glede na to, kako močan je ta strah, 

razlikuje med posamezniki (Mustonen, Rantanen  in Tuorila, 2009). Neofobija lahko 

negativno vpliva na odločitev izbire hrane in tako omejuje vnos sadja ter zelenjave. Poleg 



GRUBER E. (2015). Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

3 

 

tega pa se z izogibanjem novi hrani omejuje celotno prehransko raznolikost (Mustonen in 

Tuorila, 2010). Na primer, če neofobična mati ne pripravlja zdrave hrane za svojega 

otroka, potem to otroka postavlja v slabši položaj, saj nima dovolj izkušenj oziroma ni 

dovolj izpostavljen novim okusom (Blissett in Fogel, 2013). V nasprotju z neofobijo pa je 

drugi dejavnik izbirčnost. Izbirčnost se opredeljuje kot uživanje enolične hrane. S tem 

prihaja do zavračanja znatne količine živil, s katerimi otroci niso seznanjeni. Izbirčnost in 

neofobija sta medsebojno povezana, zaradi tega bodo nekateri dejavniki (npr. starševski 

pritisk, osebnostni dejavniki, starševske prakse, prehranski stili in družbeni vplivi) imeli 

podobne učinke tako na obseg kot na trajanje teh dveh vedenj (Dovey idr., 2008). 

2.2.1 Neofobija in starost 

Neofobija se s starostjo zmanjšuje. Večina avtorjev je mnenja, da je neofobija najvišja v 

času, ko otrok začne hoditi. Neofobija tako doseže vrhunec med 2. in 6. letom starosti. 

Nekateri avtorji poročajo o zmanjšanju strahu pred novo hrano do zgodnje odraslosti, drugi 

pa pravijo, da je neofobija stabilna od najstniških let dalje. V času otroških let pogosti stik 

z raznoliko hrano vpliva na to, da otroci postajajo manj neofobični (Dovey idr., 2008).  

2.2.2 Neofobija, osebnost in spol 

Neofobija naj bi bila tesno povezana s starostjo, vendar pa osebnostne lastnosti 

posameznika naj ne bi močno vplivale na sprejemanje novih jedi. Dovey, Staples, Gibson 

in Halford (2008) so ugotovili, da so tudi osebnostne lastnosti pozitivno povezane z 

neofobijo, vključno z anksioznostjo, odprtostjo in čustveno nestabilnostjo. Neofobija je 

lahko povezana z občutkom gnusa in posamezniki, ki imajo občutek gnusa za nove jedi, 

bodo verjetno prej zavrnili jed. Različni avtorji menijo, da mora biti nova jed predstavljena 

pozitivno, poudarek pa naj bo na zabavni pripravi in kuhanju hrane. Kar pomeni, da bodo 

nove jedi tako lažje sprejete. Če starši ustvarjajo pritisk nad otrokom, s tem, ko mu na silo 

ponujajo novo jed, se lahko zgodi, da pride do večjega izražanja neofobije pri otroku 

(Dovey idr., 2008). Nekatere študije so odkrile razlike med spoloma (Frank in van der 

Klaauw, 1994). Finska raziskava je pokazala, da je pri moških neofobija pogostejša kot pri 

ženskah (Nordin, Broman, Garvill in Nyroos, 2004). Potrebno bo opraviti več raziskav, s 

katerimi bi ugotavljali razlike v pojavnosti neofobije med spoloma (Dovey idr., 2008). 
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2.2.3 Neofobija in družbeni vpliv 

Na sprejemanje nove hrane močno vpliva tudi družba. Več kot bo ljudi v okolici otroka, v 

času, ko se uživa nova jed, bolj bo otrok pripravljen, da novo jed poskusi. Največji učinek 

bo takrat, ko bo oseba, ki je ob otroku, jedla istočasno kot otrok. To bi pomenilo, da se bo 

otrok bolje naučil sprejemati hrano skozi opazovanje oseb, ki mu nekaj pomenijo, kot pa z 

jezikovno razlago o jedi. Otrok ima prvo socialno interakcijo s primarnim skrbnikom, ki je 

običajno mati, ki močno vpliva na prehranjevanje njenih otrok. Dokazano je, da strah 

staršev pred novo hrano, socialno ekonomski status in izobrazba močno vplivajo na 

sprejemanje nove hrane in prehranjevalne navade v otroštvu (Dovey idr., 2008).  

2.2.4 Neofobija in pripravljenost na novo hrano 

Pliner in Hobden (1992) ter Raudenbush in Frank (1999) so želeli oceniti otroke, kako so 

pripravljeni na uživanje nove hrane, ki jim je ponujena. Večina študij, v katerih so 

raziskovali pripravljenost na poskus nove hrane, kaže, da je korelacija med faktorjem 

pripravljenosti in neofobijo šibka (Flight idr., 2003; Tuorila, idr., 2001). Razlog za takšen 

rezultat je v tem, da so bili v raziskave zajeti relativno veliki vzorci. Veliko otrok zbega 

podobno sadje ali zelenjava (npr. zelena bučka ali bučka in kumara), saj v zgodnjem 

otroštvu niso izpostavljeni raznoliki hrani. Z lastnimi idejami lahko otroku dve podobni 

zelenjavi predstavimo na drugačen način, tako bo lažje sprejel novo hrano (Dovey idr., 

2008).  

2.3 MODELI IZBIRE HRANE 

Izbiro hrane lahko pojasnjujemo z različnimi modeli: razvojni, kognitivni in 

psihofiziološki model. Ti trije modeli so neodvisni eden od drugega, a se med seboj 

prepletajo. Razvojni model poudarja predvsem učenje in izkušnje, osredotoča pa se na 

razvoj želja za hrano v otroštvu. V okviru tega modela so pomembni izpostavljenost, 

asociativno učenje in socialno učenje. Kognitivni model se osredotoča na posameznikove 

kognicije. V samem modelu imajo vlogo stališča, socialne norme, ambivalentnost in mesto 

nadzora. Pri zadnjem, psihofiziološkem modelu gre za to, da se osredotoča na čustva, stres 

in nevrokemične modele, poleg tega sta pomembna še lakota in sitost (Grum in Seničar, 

2012). V nadaljevanju diplomskega dela so vsi trije modeli predstavljeni bolj podrobno.  
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2.3.1 Razvojni model 

Razvojni model poudarja učenje in izkušnje, hkrati pa se osredotoča na razvoj preferenc za 

hrano v otroštvu. V okviru tega modela so pomembni izpostavljenost, socialno učenje ter 

asociativno učenje. Pri izpostavljenosti hrani gre za to, da bolj kot smo ljudje izpostavljeni 

raznoliki hrani, lažje se izognemo neofobiji oziroma lažje sprejmemo novo hrano. 

Raziskave so dokazale, da sam videz jedi ni dovolj, pomembno vlogo ima okus. Vloga 

okusa je veliko bolj pomembna kot vloga vida. To vsekakor lahko povežemo z neofobijo, 

saj s prigovarjanjem, da je neka jed zdrava, ne bomo dosegli ničesar oziroma ne bomo nič 

spremenili. Če pa se osredotočimo le na okus in človeka prepričujemo, da je hrana okusna, 

potem lahko presežemo neofobijo. V razvojni model sodi tudi socialno učenje, t.j. učenje z 

opazovanjem. Posameznik se s pomočjo opazovanja drugih uči različnih spretnosti ter 

vedenja. V procesu socialnega učenja sta udeleženi najmanj dve osebi: model in 

posnemovalec. Posnemovalec se osredotoči na določeno vedenje modela in se postopno 

uči, na koncu pa to vedenje sprejme za svojega in ga prakticira. Raziskave socialnega 

učenja so pokazale, da otroci veliko krat posnemajo druge otroke in fiktivne like pri izbiri 

hrane, ne posnemajo pa odraslih neznancev. Otroci najraje posnemajo osebe, ki so jim 

zanimive in pomembne. Poleg socialnega učenja in izpostavljenosti hrani pa v sam 

razvojni model uvrščamo še asociativno učenje (Grum in Seničar, 2012). Asociativno 

učenje je pomembno pri nadzorovanju motiviranega vedenja. Le-ta je bistvenega pomena 

za preživetje, vključno s hranjenjem (Cole, Hobin in Petrovich, 2015). Asociativno učenje 

se na področju prehranjevanja uporablja na različne načine, in sicer kot: 

 nagrajevanje izbire hrane,  

 hrana kot nagrada ter 

 hrana in fiziološke posledice (Grum in Seničar, 2012).  

Pri nagrajevanju izbire hrane naj bi se spodbujalo izbiro določenih živil, v ozadju pa gre za 

čustveno pogojevanje, ki je lahko neprimerno in ima kasneje neprijetne posledice v 

razvoju. Zato je zelo pomembna pozitivna pozornost odraslih do prehrane otrok, in sicer 

tako da uporabljajo pozitivne zglede. Primer nagrajevanja izbire hrane je: »Če poješ sadje, 

bom zelo vesela.« Pri tem gre za nagrajevanje izbire hrane, ki spodbuja izbor določenih 

živil, v ozadju pa je prisotno čustveno pogojevanje, ki je neprimerno in ima lahko kasneje 
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v razvoju neprijetne posledice. Pojavijo se lahko nezavedne povezave: »Če bo mami 

vesela, kadar bom jedla, bom tudi sama začela jesti, zato da bom vesela.«. Zato bi bilo bolj 

primerno, da se čustvena komponenta izpusti in se uporabi nevtralne ojačevalce, ki morajo 

biti prepričljivi.  Drugi način asociativnega učenja je hrana kot nagrada, pri katerem gre 

običajno za zelo negativne učinke. Ljudje začnejo to pogojevati z lastnim čustvovanjem, 

zaradi česar lahko pride do motenj. Primer hrane kot nagrade je: »Če me boš pridno 

poslušala, boš kasneje dobila čokolado.« Zadnji način asociativnega učenja pa je hrana in 

fiziološke posledice. Ta princip deluje pri prenašanju negativnih izkušenj in razvoju 

odporov do določene hrane. Povezovanje značilnosti hrane in psihofizioloških posledic je 

lahko pozitivno, če privede do sprejemanja novih jedi, ki so po okusu podobne že 

poznanim. Tako lahko v jedilnik postopno uvajamo novo hrano (Grum in Seničar, 2012).  

2.3.2 Kognitivni model 

Kognitivni model se ukvarja predvsem z učinki hrane na mišljenje in obratno. K temu pa 

sodijo stališča, socialne norme, mesto nadzora in ambivalentnost v odnosu do hrane. 

Dandanes je zelo pomembno razvijanje pozitivnih stališč do hrane, s tem se izognemo 

negativnim posledicam, kot so motnje hranjenja, razne bolezni in prekomerna telesna teža. 

Stališča do hrane so povezana s prehranjevalnimi navadami, saj le-te predstavljajo oviro 

pri spreminjanju načina prehranjevanja. Zato je zelo pomembno, da oseba spremeni ali 

oblikuje pozitivno stališče do zdravega prehranjevanja Poleg pozitivnih stališč na samo 

prehranjevanje posameznika vplivajo tudi socialne norme. Na posameznika sicer ne 

vplivajo neposredno, ampak posredno preko preoblikovanja njegovih želja. Socialne 

norme naj bi bolj vplivale na količino zaužite hrane kot pa na samo izbiro hrane. Preko 

socialnega vplivanja je ljudi veliko lažje spodbuditi k uživanju okusne hrane kot pa k 

uživanju neokusne hrane. V sam kognitivni model sodi tudi mesto nadzora. Pri mestu 

nadzora gre za prepričanje človeka o tem, kaj povzroča določene dogodke v njegovem 

življenju. Poznamo tako notranje kot zunanje mesto nadzora. Pri notranjem mestu nadzora 

je človek prepričan, da nadzoruje svoje življenje, pri zunanjem mestu nadzora pa gre za to, 

da človekovo življenje nadzorujejo druge osebe. Raziskave so ugotovile, da obstaja zveza 

med izbiro hrane in odnosom do hrane ter med posameznikovim prepričanjem o nadzoru 

svojega prehranjevalnega vedenja in izbiro hrane. Gre predvsem za povezavo med izbiro 

hrane in med prepričanjem, ali lahko nadziramo vnos hrane ali vnosa hrane ne moremo 

nadzirati. Poleg naštetega pa se kognitivni model ukvarja tudi z ambivalentnostjo. O njej 
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govorimo takrat, ko obstaja pozitiven in negativen odnos do nekega živila (na primer: riba 

je okusna, ampak premalo slana). Če obstajata pozitiven in negativen odnos do živila, 

potem se verjetnost zaužitja živila zmanjša, kar pomeni, da prevlada negativen odnos do 

živila (Grum in Seničar, 2012).  

2.3.3 Psihofiziološki model 

Psihofiziološki model se ukvarja predvsem s čustvi. Na splošno so ugotovitve pokazale, da 

čustva in socialni kontekst lahko prizadeneta vnos hrane. Vnos hrane je večji, predvsem 

mesa (Grum in Seničar, 2012), ko so prisotna pozitivna čustva (na primer navdušenje, 

veselje, ljubezen) (Bevelander, Meiselman idr., 2012). Če pa so prisotna negativna čustva 

(strah, osramočenost, jeza, žalost), potem pride do zmanjšanega vnosa hrane. Poleg čustev 

pa na prehranjevanje človeka vpliva tudi stres. Med doživljanjem stresa se pri ljudeh apetit 

spremeni, lahko ga zavre ali spodbudi. Dve tretjini ljudi naj bi pod stresom pojedli več 

hrane, ostala tretjina pa meni, da stres zavira apetit, zato ti ljudje pojedo manj (Grum in 

Seničar, 2012).  

2.4 VPLIV DEJAVNIKOV NA VNOS IN IZBIRO HRANE 

Različni zunanji dejavniki, na primer socialno in fizično okolje, prisotnost drugih ljudi, 

zvok, temperatura, vonj, barva, čas in motnje, vplivajo drugače tako na vnos hrane kot na 

izbiro hrane (Stroebele in De Castro, 2004). Hrano lahko dojemamo z enim čutom ali s 

kombinacijo petih čutov: vid, okus, vonj, dotik in sluh. Med petimi senzornimi področji je 

relativno malo pozornosti namenjeno slušnemu kanalu, s katerim prav tako zaznavamo 

hrano. Ljudje pogostokrat uživajo hrano in pijačo ob zvokih, ki jih sproži proces zaužitja. 

Vplivajo pa na uživanje hrane tudi zvoki iz okolja (Pellegrino, Luckett, Shinn idr., 2015).  

2.4.1 Socialno okolje 

Socialno ali družbeno okolje vključuje skupine, ki jim pripadamo, soseske, v katerih 

živimo, organizacijo naših delovnih mest in politiko. Družbeno okolje je povezano z 

bolezenskimi tveganji in smrtnostjo in so neodvisni od posameznih dejavnikov tveganja 

(Yen in Syme, 1999). Pretekle raziskave so pokazale, da število okoljskih dejavnikov 

vpliva na otroke in na njihovo izbiro hrane, želje in uživanje hrane (Blissett in Fogel, 

2013). Pri majhnih otrocih je gledanje televizije povezano s povečanim vnosom hrane in 

pijače, ki jo uživajo skupaj z družino ali vrstniki. Študije so pokazale, da prijatelji, družina 
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in neznanci vplivajo na otroke, saj jih le-ti opazujejo pri vnašanju hrane v telo. Ko otrok 

postane mladostnik in preživi več časa med vrstniki v šoli, pa so vrstniki bolj pomembni 

vzorniki kot starši (Bevelander, Meiselman idr., 2012). Iz tega lahko sklepamo, da socialno 

okolje močno vpliva na prehranjevalne navade posameznika. V nadaljevanju sta 

predstavljena dva dejavnika, ki lahko vplivata na posameznika in njegovo prehrano, in 

sicer: socialna oziroma družbena podpora ter socialni modeli.  

2.4.1.1 Socialna podpora 

Prisotnost drugih ljudi med uživanjem hrane ima lahko velik vpliv na vnos hrane. 

Takšnemu učinku lahko rečemo tudi socialna podpora. Raziskave so pokazale, da moški in 

ženske pojedo več, ko so obdani z ljudmi, kot pa takrat, ko so sami. Na splošno torej velja, 

da več kot je ljudi prisotnih, več hrane se bo v tistem času zaužilo. Prav tako velja, da bo 

imel človek takrat, ko ga obdajajo znani ljudje, več podpore pri uživanju hrane. Družina in 

prijatelji povzročijo sprostitev in s tem se podaljša čas obedovanja. Ljudje so že na splošno 

bolj sproščeni in se počutijo udobno ob znanih ljudeh kot pa takrat, ko sedijo z neznanci 

(Stroebele in De Castro, 2004).  

2.4.1.2 Socialni modeli  

Družbena razmerja med ljudmi lahko vplivajo na uživanje hrane. Mlajši otroci na splošno 

namenijo več pozornosti prehranjevalnim navadam njihovih staršev in družini, medtem ko 

najstniki večinoma sprejemajo prehranjevalne navade svojih vrstnikov. In sicer takrat, ko 

je čas pouka, saj na najstnike vpliva mnenje o prehranjevanju in vedenje njihovih 

sovrstnikov. Novejše raziskave kažejo močnejšo povezavo med družinami in 

prehranjevalnimi navadami mladostnikov kot pa med mladostniki in prehranjevalnimi 

navadami vrstnikov. Družina ima večji vpliv na prehranjevalno vedenje mladostnika: z 

odnosom do hrane, željami in vrednotami, ki vplivajo na vnos hrane. Podatki o družinskih 

večerjah kažejo, da naj bi mladostniki skupaj s starši uživali več sadja in zelenjave in manj 

mastne ter ocvrte hrane. Poleg tega naj bi mladostniki bolj pogosto večerjali z družino. 

Obroki, ki jih ljudje uživajo s prijatelji ali družinskimi člani, so večji kot tisti, ki jih 

uživamo v bližini neznancev, sami ali s sodelavci. Različne študije poročajo, da so obroki, 

ki jih uživamo skupaj z družino, večji in hrano pojemo hitreje. Medtem ko v krogu 

prijateljev uživamo hrano dalj časa. Ugotovitve torej kažejo, da vsekakor obstaja 

neposreden učinek na vnos hrane, ko ljudje le-tega prilagodijo glede na prehranjevalne 



GRUBER E. (2015). Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

9 

 

navade svojih modelov (na primer prijateljev, vrstnikov, družine …) (Stroebele in De 

Castro, 2004). Tako imenovani socialni modeli se največkrat pojavijo pri otrocih, 

mladostnikih in odraslih, kljub lakoti ali sitosti, med malico, zajtrkom, kosilom ali večerjo 

(Bevelander idr., 2012). Otroci, stari od tri do sedem let, bodo z veliko verjetnostjo zaužili 

novo jed, če vidijo svojega vrstnika, ki prav tako uživa to jed. Manj verjetno pa bodo novo 

jed zaužili, če njihovemu vrstniku nova jed ne bo všeč (Blissett in Fogel, 2013).   

2.4.2 Fizično okolje 

Fizično okolje je med prehranjevanjem pomemben dejavnik. Restavracijski oblikovalci, 

arhitekti in tržno osebje se zaveda moči okolja in vedo, kako lahko okolje vpliva na 

vedenje ljudi in na njihovo prehranjevalno vedenje (Stroebele in De Castro, 2004). V 

nadaljevanju diplomskega dela so predstavljeni različni fizični dejavniki, ki vplivajo na 

prehranjevanje ljudi.  

2.4.2.1 Predstavitev hrane in prostor  

Razporeditev elementov hrane na krožniku ima velik vpliv na to, kaj si človek misli o jedi. 

Velikokrat je rečeno, da jemo najprej z očmi. S tem, kar vidimo na krožniku, si ustvarimo 

pričakovanja o okusu, vonju jedi, ali nam je jed všeč ali ne in verjetno tudi o tem, če je jed 

zdrava (Michel, Velasco, Fraemohs idr., 2015). Raziskava je pokazala, da je vizualna 

predstavitev jedi na krožniku večja pri ženskah kot pri moških, saj se je ženskam ob lepši 

predstavitvi povečal apetit. Vizualna predstavitev hrane pomeni večji vnos hrane, po 

možnosti je pri ljudeh povečana lakota ali drugi psihološki dejavniki. S pripravo zdrave 

hrane podpiramo zdravo izbiro hrane. Na vnos hrane vplivajo tudi porcije hrane. Če je 

porcija hrane večja, potem se poveča vnos hrane, medtem ko se pri manjših porcijah vnos 

hrane zmanjša. V primeru, da ljudje uživajo hrano v restavracijah, potem zaužijejo več 

kalorij, kot če bi se prehranjevali doma. Otrokom in mladostnikom bi morali šolsko okolje 

spremeniti tako, da se spodbuja in krepi zdravo prehranjevanje (Stroebele in De Castro, 

2004).  

2.4.2.2 Barve  

Barva je lahko notranji ali zunanji dražljaj. Slednji se nanaša na barve, ki se pojavljajo v 

okolici. Barve so najmočnejše marketinško orodje, ki se uporabljajo v današnji 

oglaševalski industriji. Vplivajo lahko na razpoloženje in biološke procese (na primer na 

povečanje krvnega tlaka, povzročajo lahko lakoto ali žejo). Barve lahko povzročijo vrsto 
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avtonomnih bioloških reakcij, ustvarjajo čustvene odzive in neposredno pozornost. Če je 

prostor oranžne in rumene barve, potem lahko poveča mišično aktivnost. Pri predšolskih 

otrocih so ugotovili večjo motorično aktivnost in pozitivno razpoloženje, če je prostor v 

primerjavi z modro obarvanim prostorom obarvan rožnato. Manj nasičene barve delujejo 

na ženske bolj nerazpoloženo kot na moške, medtem ko so moški bolj potrti in jezni, če jih 

obdajajo bolj nasičene barve. Zelo je pomembno, kako je hrana postrežena. Na primer 

modro grozdje ne izgleda modro, če je postreženo na modrem krožniku. Izbira barve za 

okrasitev restavracije je odvisna od potencialnih strank. Mladi imajo radi svetle in močne 

barve, medtem ko odrasli raje uživajo hrano v nevsiljivo barvnih okoljih. Mehke, temne 

barve po navadi uporabljajo v jedilnicah restavracij, medtem ko v restavracijah s hitro 

prehrano uporabljajo svetle barve. Barve v prostoru nezavedno vplivajo na razpoloženje, 

apetit, izbiro hrane, lakoto in privlačnost hrane. Svetle barve lahko prebudijo in spodbudijo 

človeka, medtem ko temnejše barve spodbujajo sprostitev. Različne barve imajo različne 

učinke na živčni sistem. Kljub vsemu barva igra ključno vlogo pri izbiri živil (Stroebele in 

De Castro, 2004).  

2.4.2.3 Svetloba  

Močna svetloba aktivira ljudi, medtem ko topla svetloba sprošča in upočasni gibanje 

posameznika. Raziskovalci so mnenja, da so ljudje manj v zadregi, ko luči nežno svetijo, 

zato ponoči več pojedo. Izpostavljenost nejasni razsvetljavi spodbuja motnje vedenja. 

Topla svetloba na ljudi vpliva bolj udobno, zato se lahko na takšnem mestu dlje časa 

zadržujejo in to vodi k povečanemu vnosu hrane v telo. Medtem ko svetla svetloba vpliva 

na to, da se ljudje na takšnem mestu zadržujejo manj časa in s tem ne zaužijejo prevelike 

količine hrane. Žal pa je literature, ki bi preučila, kako svetloba vpliva na vnos hrane, 

premalo. Potrebne so raziskave, kakšna razsvetljava mora biti v šolskih in vojaških 

jedilnicah (Stroebele in De Castro, 2004).  

2.4.2.4 Temperatura 

Želodec se lahko na toplo ali hladno hrano različno odzove. Na primer: toplo mleko naj bi 

upočasnilo metabolizem v primerjavi s hladnim mlekom. Poleg tega naj bi bila pogreta 

hrana prijetnejšega okusa. Raziskovali so učinke temperature na izbiro hrane. Dokazano je, 

da temperatura hrane vpliva na uživanje hrane. Je pa uživanje tople ali hladne hrane 

odvisno od osebnih preferenc in stopnje izpostavljenosti določeni hrani. Ljudje ne bodo 
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uživali nekaterih živil in pijač, če ne bodo segrete oziroma ohlajene na primerno 

temperaturo. Prav tako na izbiro in vnos hrane vpliva temperatura okolice. To pomeni, da 

se v vročih dneh zmanjša vnos hrane, v mrzlih dneh pa se vnos hrane poveča. V vročih 

dneh je potrebno zaužiti dovolj tekočine. Vnos tekočine v telo je odvisen od različnih 

temperatur. Temperatura hrane torej vpliva na apetit, lakoto in želje posameznika. Tople 

jedi omejujejo apetit in vnos hrane. Raziskati bo treba, kako vroče jedi (na primer juhe) 

vplivajo na človeka v vročih dneh (Stroebele in De Castro, 2004).  

2.4.2.5 Vonj  

Vpliv vonja na zaužito hrano je kompleksen. Vonjave, ki jih zaznavamo, so lahko 

neposredno povezane s hrano, ki je na krožniku. Vonj okusne hrane, pogled na hrano ali 

govor o hrani naj bi povečal izločanje želodčne kisline in koncentracijo gastrina. Izločanje 

želodčne kisline lahko izzove tudi preprost vonj ali razmišljanje o hrani. Vonj pa lahko 

vpliva tudi na naša pričakovanja o kakovosti hrane, izbiro hrane ali vnos hrane. Poleg tega 

si z vonjem lahko prikličemo pozitivne spomine na hrano (Stroebele in De Castro, 2004).  

2.4.2.6 Zvok  

Velikokrat v restavracijah vrtijo glasbo za boljše vzdušje. Izbrana glasba naj bi zaščitila 

gosta, poleg tega pa nevtralizira zvoke ostalih gostov in zvoke iz kuhinje. Z glasbo se 

lahko ljudje sprostimo ali spremenimo razpoloženje, s tem pa lahko vplivamo na količino 

zaužite hrane in na vnos tekočine (Stroebele in De Castro, 2004). Zvoki vzbudijo proces 

žvečenja ali požiranja in s tem vplivajo na dojemanje hrane. Na primer, če sadje (jabolko) 

ali zelenjava (paprika) hrusta, ko ugriznemo vanjo, potem predpostavljamo, da je sveža 

(Pellegrino, Luckett, Shinn idr., 2015). Glasna in hitra glasba poveča vnos tekočine in 

hrane, medtem ko počasnejša glasba vpliva na daljše uživanje v hrani in pijači, kar vodi do 

povečanega vnosa. Očitno je, da glasba na splošno poveča vnos hrane (Stroebele in De 

Castro, 2004).   

2.4.3 Časovne značilnosti 

Na vnos in izbiro hrane lahko vpliva tudi čas (čas od zadnjega obedovanja, letni čas). Če 

prekinemo redne prehranjevalne navade, potem to privede do slabega počutja. Nekatere 

vrste hrane ljudje uživajo v določenih obdobjih dneva (Stroebele in De Castro, 2004). Na 

vnos in izbiro hrane torej vpliva pogostost obrokov in čas obrokov skozi celoten dan.  
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2.4.3.1 Pogostost obrokov 

Čas od zadnjega obroka, letni čas in dan v tednu lahko vplivajo na vnos in izbiro hrane. Pri 

ljudeh so prehranjevalne navade prilagojene glede na čas, ki je minil od zadnjega obroka. 

Količina obroka vpliva na čas od zadnjega obroka, od lakote ali od vsebine v želodcu. 

Zanimivo je, da se je pri ljudeh povečal časovni interval med obroki, vendar pa se vnos 

kalorij ni spremenil. Raziskovalci predlagajo, da je treba urediti časovno razporeditev 

obrokov in da so za to odgovorni določeni mehanizmi. Vendar pa so si ljudje velikost 

obroka prilagodili glede na čas, ki je minil od zadnjega obroka. Dokazano je, da med 

obroki preteče manj časa, kar pomeni, da smo ljudje tudi manj siti (Stroebele in De Castro, 

2004).   

2.4.3.2 Čas uživanja obrokov  

Vsakodnevni ritem prehranjevanja je povezan z zaužitimi obroki čez dan. Stopnja sitosti je 

odvisna od časa uživanja obroka. Če se prehranjujemo v dopoldanskem času, potem smo 

bolj siti, kot če se prehranjujemo v katerem koli drugem času dneva. V neki raziskavi so 

sodelujoči zjutraj pojedli več kot običajno, čez dan pa manjše povprečne obroke z manj 

maščobami (Stroebele in DeCastro, 2004). Prehranjevanje v različnih časovnih obdobjih 

dneva lahko različno učinkuje na vnos hrane pri ljudeh. Ugotovili so, da ljudje precej več 

pojedo ob vikendih (10 % povečanje velikosti obroka) kot med tednom, kar je lahko 

povezano z okoljskimi in kulturnimi vplivi. Med vikendi in prazniki si ljudje velikokrat 

vzamejo odmor od vsakodnevne prehranjevalne rutine in po navadi lahko v tem času 

uživajo hrano z več ljudmi ali pa zunaj, zaradi česar se poveča vnos hrane. Poleg tega je ob 

vikendih več časovne prilagoditve, zato ni omejitev glede trajanja obroka. Dejstvo je, da je 

obisk restavracij večji, prisotnih je več ljudi in več časa je za uživanje hrane med 

vikendom, zato je tudi vnos hrane večji (Stroebele in De Castro, 2004).  

2.5 VLOGA UČITELJEV PRI SPODBUJANJU OTROK K SPREJEMANJU 

NOVIH JEDI 

Prehranjevanje v šoli je priložnost, da se otroci učijo o hrani in prehrani. Pri tem pa je 

pomemben stik učitelja z otroki. Na Švedskem imajo otroci v šoli brezplačno šolsko 

prehrano, ki temelji na ideji, da se otroke izobražuje in vzgaja o zdravem načinu 

prehranjevanja. V poročilu švedske vlade je bilo navedeno, da morajo otroci opazovati 

odrasle v času obedovanja, saj se otroci učijo s posnemanjem odraslih oseb. Zato so prišli 
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na idejo, da začnejo učitelji jesti skupaj z otroki. V skladu s smernicami za šole je cilj 

šolskih obrokov takšen, da ponuja otrokom in učiteljem priložnost za interakcijo in 

pogovor drug z drugim, medtem ko se prehranjujejo skupaj. Poleg tega pa imajo učitelji 

možnost poučevati otroke o hrani in zdravem prehranjevanju. Učitelji imajo pomembno 

vlogo pri spodbujanju otrok k sprejemanju jedi, a se med seboj razlikujejo. Raziskovalci so 

jih razvrstili v tri skupine: družabni učitelj, izobraževalni učitelj in pasivni učitelj. 

Družabni učitelj je mnenja, da je obedovanje med šolsko malico druženje, izobraževalni 

učitelj daje poudarek na vzgojo otrok o hrani in prehrani, medtem ko se pasivni učitelj ne 

ukvarja z učenjem o prehrani (Osowski, Göranzon idr., 2013).  

2.5.1 Vloga družabnega učitelja 

Vloga družabnega učitelja je, da šolsko malico ali kosilo sprejema kot druženje, in sicer s 

pomočjo pogovorov. S tem si pridobi visoko stopnjo interakcije z otroki. Drugi učitelji 

(npr. pasivni učitelj) uporabljajo več monologov ali pa manj govorijo z učenci, medtem ko 

družabni učitelj uporablja dvosmeren pogovor, ko je v interakciji z učenci. Nekateri 

družabni učitelji se celo pošalijo ali objamejo svoje učence. Razlika med družabnimi 

učitelji, ki so usmerjeni k odraslim ljudem, in družabnimi učitelji, ki so usmerjeni k 

mlajšim otrokom, je predvsem v tem, kako se učitelj pogovarja z ljudmi, ki so okoli njega. 

Učitelj si mora izbrati temo, ki bo učence med malico zanimala, npr.: »Kaj boste počeli 

kasneje, ko boste prišli domov?« Takšen učitelj je usmerjen k mlajšim učencem. Če pa je 

učitelj bolj usmerjenk odraslim ljudem in sedi skupaj z mlajšimi učenci, si po navadi izbere 

neko temo, ki ni v interesu učencev (Osowski idr., 2013).  

2.5.2 Vloga izobraževalnega učitelja 

Pri mlajših otrocih je vloga izobraževalnega učitelja bolj pogosta. Takšne vrste učitelj ima 

vmesno stopnjo interakcije z otroki in jih izobražuje splošno o hrani in prehrani. 

Izobraževalni učitelj, usmerjen k odraslim ljudem, prenaša znanje in norme na otroke, 

včasih celo na avtoritaren in enosmeren način. Medtem ko izobraževalni učitelj, ki je 

usmerjen k mlajšim otrokom, uporablja pogovor in otrokom pojasnjuje stvari. 

Izobraževalni učitelj uporablja določena pravila in postopke. Otroci so pohvaljeni ali 

nagrajeni za dobro ravnanje, če pa se vedejo neprimerno, dobijo opomin. Vloga 

izobraževalnega učitelja je, da poskuša vplivati na to, kaj in koliko učenci pojedo (Osowski 

idr., 2013). 
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2.5.3 Vloga pasivnega učitelja 

Pasivni učitelj ima nizko stopnjo interakcije z otroki. Uporablja bolj pasiven pristop kot 

družabni ali izobraževalni učiteljS svojim obnašanjem, na primer, pri šolski malici ne 

zagotavlja, da bodo otroci pojedli dovolj hrane ali celega obroka. Razlog je lahko v tem, da 

takšne vrste učitelj preveč misli, kaj je najbolje za otroke v tistem trenutku, zato se lahko 

zgodi, da je z mislimi odsoten in se s svojimi učenci o hrani ne pogovarja. Nekateri pasivni 

učitelji so bili manj strogi pri pravilih, ki veljajo v jedilnici. Nekateri otroci so omenili, da 

je celo učitelj sam prelomil kakšno pravilo, na primer, da je govoril glasno v jedilnici, 

medtem ko otroci tega niso smeli početi (Osowski idr., 2013). 

 

2.6 NAČINI SPODBUJANJA OTROK K SPREJEMANJU NOVIH JEDI 

Da otroci lahko sprejmejo nove jedi, jih je potrebno spodbuditi na različne načine. Obstaja 

veliko načinov za spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Pomembno je, da so v 

spodbujanje otrok udeleženi šolsko osebje, učitelji, starši otrok in okolje, v katerem otrok 

živi (mediji, cerkev, trgovine …) (Moceviciene in Zaborskis, 2013). Raziskave, ki so 

obravnavale strategije, kako promovirati jedi in s tem vplivati na prehranjevanje otrok, so 

pokazale, da različni pristopi spodbujajo k uživanju raznolike hrane. Učinkovite so različne 

strategije, npr. uporaba animacije, humorja, tematskih sporočil, ki privabljajo otroke ter 

uporabnost tekmovanj (Cairns, Angus in Hastings, 2009).   

 

Načini, s katerimi lahko spodbudimo otroke, da sprejmejo nove jedi in v katere so lahko 

vključeni: 

 učitelji in šolsko osebje (sestanki za administratorje, delavnice za učitelje, 

izobraževalne in praktične vaje zdravega prehranjevanja in zdravega načina 

življenja, motivacijska sporočila, tehnike, ki spodbudijo k sprejemanju novih jedi, 

kurikularne dejavnosti, igre, model zdravega prehranjevanja, povratne informacije s 

strani učiteljev, ki poučujejo učence); 

 starši (glasila, kartice, knjižice o zdravem prehranjevanju, starševski informacijski 

večeri, vikend dejavnosti in praznovanj, družinska podpora); 
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 skupnost (socialno trženje: poročila medijev, pesmi na radijskih postajah, časopisni 

članki, letaki z intervjuji, tiskani meniji) (Moceviciene in Zaborskis, 2013).  

Šole so kot izobraževalne ustanove opredeljene kot ene od temeljnih ustanov za 

vzpostavitev zdravega prehranjevanja in življenjskega sloga tako na lokalni kot na 

nacionalni, regionalni in globalni ravni. Pomembno je, da zagotavljajo in izboljšujejo 

zdravje otrok, družin in vseh članov skupnosti. Izobraževanje v šolah je bistvenega pomena 

za razvoj odgovornih in trajnostnih življenjskih navad pri mladih ljudeh (Moceviciene in 

Zaborskis, 2013).   

2.6.1 Izobraževalni programi 

V Franciji so razvili izobraževalni program, imenovan »Lekcija okusov«. Takšen program 

izobraževanja za šolske otroke so uporabili v več evropskih državah, na primer na 

Švedskem. Cilj programa je naučiti otroke, da postanejo dobro informirani potrošniki in 

ozaveščeni o kakovosti ter o različnosti živil skozi njihovo okušanje in vonjanje. S tem 

otroška zavest prebuja svoje interese in radovednost do različnih živil, pri katerem 

uporabljajo svoje čute. Z izobraževanjem o senzoričnih lastnostih se pri otrocih aktivirajo 

kemosenzorični kanali, izboljša se njihova pozornost do živil in sposobnost opisa hrane. 

Boljši učinek je bil viden pri mlajših otrocih, kar kaže, da je najbolj primeren čas za 

izobraževanje o senzoričnih lastnostih, ko so otroci stari osem let ali celo prej. Senzorično 

izobraževanje je primerno tako za otroke kot tudi za šolsko osebje. Program zagotavlja 

pozitiven in prijeten pristop do različnih vprašanj, ki so povezana s prehrano v šoli. 

Izobraževanje, ki zajema senzorične lastnosti jedi,  spodbuja otroke, da preizkusijo različno 

hrano in tako postanejo pozorni na kakovost hrane, kar vodi do bolj zdravih in 

uravnoteženih prehranjevalnih navad (Mustonen, Rantanen in Tourila, 2009).  

Obstaja tudi program, ki se imenuje »Otroška izbira« ali »Kids Choice«. Ta program naj bi 

omogočal izbiro hrane ter vrstniško sodelovanje. Povečal naj bi vnos sadja in zelenjave pri 

otrocih. Ta program je bil izveden v času raziskave in ugotovili so, da je bil učinkovit. 

Otroci so pojedli več sadja in zelenjave kot po navadi. Poleg tega so rezultati po dveh 

tednih, odkar so zaključili s programom »Otroška izbira«, pokazali, da se je pri otrocih 

povečala želja po uživanju sadja in zelenjave (Hendy, Williams in Camise, 2005).  
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2.6.2 Vključevanje otrok v pripravo jedi 

Vprašanje, kako spodbujati zdrave prehranjevalne navade pri otrocih, je še kako 

pomembno, saj večina otrok ne izpolnjuje priporočenega dnevnega vnosa določenih živil 

(na primer zelenjave). Vključevanje otrok v pripravo nove jedi je lahko priložnost za 

razvoj zdravih prehranjevalnih navad in s tem povečanje uživanja sadja in zelenjave. Poleg 

neposrednega starševskega vpliva na vnos hrane vpliva na to še šola. Obstoječe šolske 

dejavnosti, ki so povezane s prehrano (npr. shema šolskega sadja), so izboljšale uživanje 

sadja, ampak imajo minimalen vpliv na vnos zelenjave (van der Horst, Ferrage in Rytz, 

2014). Evans, Christian, Cleghorn idr. (2012) so mnenja, da naj bi bile dejavnosti, kot so 

kuhanje, šolsko vrtnarjenje in degustacije, opredeljene kot potencialna področja za 

raziskovanje hrane v prihodnosti. Te dejavnosti so zelo cenjene s strani otrok, saj so otroci 

ponosni na to, kar so ustvarili in pripravili sami (Heim, Stang in Ireland, 2009). Študije so 

pokazale, da je več kot 75 % otrok pomagalo pri različnih dejavnostih, povezanih s 

prehrano (ureditev mize in pogrinjkov, pomoč pri pripravi peciva itd.). Rezultati te študije 

so pokazali tudi, da so otroci, ki so bili vključeni v te dejavnosti, bolj ozaveščeni o hranilni 

vrednosti, poreklu živila in o vlogi hrane pri zagotavljanju energijskega ravnotežja 

(Anliker, Laus, Samonds in Beal, 1992). Do sedaj je bilo zelo malo raziskav o kuhanju z 

otroki, ki bi pokazale, kako kuhanje vpliva na uživanje sadja in zelenjave. Večina raziskav 

se namreč osredotoča na prehranske izobraževalne programe, ki temeljijo na šolskih 

dejavnostih, med katere spada degustacija, vrtnarjenje in izobraževanje v razredu. Torej 

otroke je potrebno vključevati v pripravo zdravih in uravnoteženih obrokov, saj se s tem 

izboljša prehrana otrok (van der Horst, Ferrage in Rytz, 2014).  

2.6.3 Tehnike socialnega učenja 

Večina prehranskih programov, ki omogoča spremembo vedenja, uporablja strategijo 

poučevanja, ki temelji na teoriji socialnega učenja. V teh programih je povečanje znanja 

pri otrocih le eden izmed mnogih ciljev socialnega učenja (»Guidelines for School Health 

Programs to Promote Lifelong Healthy Eating«, 1997).  

Navodila za socialno učenje poudarjajo:  

 prepoznavanje prednosti sprejetja zdravih prehranjevalnih navad, vključno s 

kratkoročnimi prednostmi, ki so pomembna predvsem pri mladih osebah (na primer 
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fizični izgled, občutek osebnega nadzora in neodvisnost, sposobnost fizične 

aktivnosti); 

 priložnost za okušanje zdrave hrane, vključno s tisto, ki je otroci še niso poskusili;  

 delo s starši, šolskim osebjem, profesionalci javnega zdravja in z drugimi, da lahko 

premagajo ovire zdravega prehranjevanja; 

 vplivne vzornike, vključno z vrstniki, da bi le-ti pokazali zdrave prehranjevalne 

navade, 

 pomoč otrokom, da razvijajo praktične spretnosti in samozavest pri načrtovanju 

obrokov, pripravi hrane, branju oznak na živilih in pri zdravi izbiri hrane skozi 

opazovanje; 

 kritično analiziranje socialno-kulturnih vplivov, vključno z oglaševanjem, izbiro 

hrane, upiranje negativnim družbenim pritiskom in razvijanje socialne podpore za 

zdravo prehranjevanje;  

 pomoč otrokom, da analizirajo svoje prehranjevalne navade, si postavijo resnične 

cilje za spremembo prehranjevalnega vedenja, spremljanje njihovega napredka pri 

doseganju ciljev in nagrajevanje za doseganje svojih ciljev (»Guidelines for School 

Health Programs to Promote Lifelong Healthy Eating«, 1997).  

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Zavrnitev hrane je problem hranjenja, saj otroci nočejo jesti vsega ali večino hrane, zato 

lahko pride do težav z rastjo. Poleg tega pa s tem, ko otrok ne je, ne zadosti prehranskim 

potrebam, ki so priporočljive za določeno starost. Otrokova izbira hrane po navadi temelji 

na senzoričnih lastnostih hrane. Nepoznana hrana lahko povzroči strah pred sprejemanjem 
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jedi, nepripravljenost na okušanje jedi ali izogibanje novim jedem. Vključevanje otrok v 

pripravo hrane naj bi jih spodbudilo tudi k uživanju novih jedi. 

 

Cilj raziskave, ki sem jo opravila v okviru diplomskega dela, je ugotoviti, kako se 

sprejemanje manj poznanih in senzorično sprejemljivih jedi spremeni, če otroci jed 

pripravijo in senzorično ocenijo sami.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Oblikovana so bila navedena raziskovalna vprašanja: 

 Katere senzorične lastnosti jedi najpomembneje vplivajo na sprejemanje 

manj poznanih jedi? 

 Ali je zunanji videz jedi najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na začetno 

sprejemanje hrane? 

 Ali samostojna priprava jedi spodbudi učence k okušanju in uživanju manj 

poznanih jedi? 

3.3 METODA DELA, VZOREC IN ANALIZA PODATKOV 

3.3.1 Metoda dela 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno metodo. Postopek zbiranja 

podatkov je bilo anketiranje, tehnika zbiranja podatkov pa anonimni anketni vprašalnik. 

Učenci so pred začetkom in na koncu ure izpolnili anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik 

ni bil enak, saj me je zanimalo, kakšno je mnenje učencev o novi jedi pred pripravo in po 

pripravi jedi. Anketna vprašalnika sta priložena v Prilogi 1 in Prilogi 2. 

 

Nepoznane jedi smo pripravili pri predmetih Gospodinjstvo, Sodobna priprava hrane in 

Načini prehranjevanja. Najprej so učenci reševali anketni vprašalnik (Priloga 1), pri 

katerem so si ogledali slike jedi in podali mnenje o jedi glede na videz in navedene 

sestavine. V prvem anketnem vprašalniku so morali izbirati, katera senzorična lastnost na 

njih najbolj vpliva in katera senzorična lastnost na njih najmanj vpliva pri okušanju jedi. 

Poleg tega me je zanimalo, ali bi te jedi, ki jih vidijo na slikah, poskusili, če bi jih pripravili 
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sami. Nato je sledilo praktično delo v kuhinji. Vsi učenci so pripravili štiri manj poznane 

jedi, in sicer: 

 krompirjev narastek z ohrovtom; 

 hladno juho iz rdeče pese; 

 pečeno postrv z zelenjavo; 

 zeleni smuti.  

 

Jedi so pripravili s pomočjo receptov, ki sem jih razdelila pred samo izvedbo praktičnega 

dela. Po pripravi jedi je sledilo še okušanje vseh štirih pripravljenih jedi. Na koncu so 

morali rešiti še drugi anketni vprašalnik (Priloga 2), pri katerem sem jih spraševala, kakšno 

je njihovo mnenje o jedeh po pripravi in okušanju jedi.  

3.3.2 Opis vzorca 

 

V raziskavo je bilo zajetih 41 učencev tretjega triletja OŠ Rodica. 

Anketirane osebe so bile stare od 11 do 15 let. Največ anketiranih oseb je bilo iz 6. razreda 

(56,1 %), 9,8 % anketiranih je bilo iz 7. razreda, 7,3 % anketiranih oseb je bilo iz 8. in 26,8 

% anketiranih je bilo iz 9. razreda. V raziskavi je sodelovalo 36,6 % oseb moškega spola in 

63,4 % oseb ženskega spola.  

Pridobljene podatke raziskave sem statistično ovrednotila z uporabo računalniškega 

programa Microsoft Office Excel in programa SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences).  

3.4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

V anketnih vprašalnikih, ki so jih učenci reševali pred in po pripravi jedi (Priloga 1 in 

Priloga 2), so zastavljena vprašanja razdeljena na sklope: 

 samostojna priprava in okušanje jedi;  

 dejavniki, ki vplivajo na prehranjevanje učencev;  

 katere senzorične lastnosti jedi bolj in katere manj vplivajo na izbiro jedi; 

 senzorično ocenjevanje izbranih jedi po pripravi in okušanju;  
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 načini, s katerimi bi spodbudili ostale učence, da poskusijo jedi, ki so jih učenci 

pripravili.  

 

V nadaljevanju diplomskega dela so predstavljeni rezultati z razpravo.  

3.4.1 Samostojna priprava jedi 

Samostojna priprava jedi naj bi pozitivno vplivala na sprejemanje nepoznanih jedi. 

Vključevanje učencev v pripravo novih jedi je pomembna, saj tako lahko oblikujejo zdrave 

prehranjevalne navade. V anketnem vprašalniku (Priloga 1) sem učence spraševala o tem, 

ali bi štiri nepoznane jedi, ki jih vidijo le na sliki, poskusili, če bi jih pripravili sami. Poleg 

tega so morali svojo izbiro tudi pojasniti. 

V Preglednici 1 so prikazani rezultati o samostojni pripravi in okušanju nepoznanih jedi 

pred pripravo in okušanjem jedi (N=41).  

Preglednica 1: Ali samostojna priprava in okušanje nepoznanih jedi vpliva na sprejemanje jedi? 

 DA NE 

Ali samostojna priprava in 

okušanje nepoznanih jedi 

vpliva na sprejemanje 

nepoznane jedi? 

53,7 % 46,3 % 

 

Iz Preglednice 1 je razvidno, da bi 53,7 % učencev nepoznane jedi, ki so bile predstavljene 

na sliki, želeli pripraviti sami in jih kasneje poskusiti, medtem ko je preostalih 46,3 % 

učencev mnenja, da nepoznanih jedi, ki so bile videne le na sliki, ne bi pripravljali sami in 

jih tudi ne bi poskusili.  

Pri tem vprašanju so učenci morali navesti razloge, zakaj bi nepoznane jedi pripravili in 

okusili sami. V Grafu 1 so predstavljeni razlogi za samostojno pripravo in okušanje 

nepoznanih jedi pred pripravo nepoznanih jedi.  
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Graf 1: Razlogi za samostojno pripravo in okušanje novih jedi pred izvedbo praktičnega dela 

Iz Grafa 1 je razvidno, da je 46,0 % učencev navedlo, da jim izbrane jedi niso všeč, zaradi 

sestavin, ki jih določene jedi vsebujejo. Sledilo je mnenje 28,0 % učencev, ki so navedli 

razlog, da izgledajo jedi okusne. 10,0 % učencev je pripomnilo, da, če bi jedi pripravili 

sami, bi jih kasneje tudi poskusili. 14,0 % učencev je navedlo razlog, da so jedi nove in 

zanimive, zato bi jih z veseljem poskusili. 2,0 % učencev pa je pripomnilo, da jedi ne znajo 

pripraviti. Učenci kažejo interes, da bi lahko samostojna priprava jedi spodbujala k 

okušanju in sprejemanju nepoznanih jedi. Pomembno je, da so učenci vključeni v samo 

pripravo jedi od začetka do konca, saj se lahko njihove prehranjevalne navade spremenijo 

in postanejo bolj zdrave.  

3.4.1.1 Primerjava ocen nepoznanih jedi pred in po pripravi ter okušanju jedi 

Pred pripravo in okušanjem nepoznanih jedi sem učencem razdelila anketne vprašalnike 

(Priloga 1), pri katerih me je zanimalo, kakšna so njihova mnenja o jedeh pred pripravo in 

okušanjem, glede na slike in navedene sestavine. Nato sem učence v vsakem razredu 

razdelila v štiri skupine. V eni skupini so pripravljali hladno juho iz rdeče pese, v drugi 

skupini krompirjev narastek z ohrovtom. Tretja skupina učencev je pripravljala pečeno 

postrv z zelenjavo, četrta skupina pa je pripravila zeleni smoothie. Učenci so imeli vse 

sestavine pripravljene na pladnju, razdelila sem jim recepte in pričeli so s samostojno 

pripravo štirih jedi. Po sami pripravi jedi je sledilo okušanje vseh štirih jedi. Vsak učenec 
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je poskusil vse jedi in izpolnil še drugi anketni vprašalnik. V nadaljevanju so prikazani 

rezultati pred in po samostojni pripravi vseh štirih nepoznanih jedi.  

 

Graf 2: Ocena hladne juhe pred in po pripravi in okušanju  

Iz Grafa 2 je razvidno, da se je mnenje učencev o hladni juhi iz rdeče pese spremenilo po 

samostojni pripravi in okušanju. Pred samo pripravo je bilo kar 26,80 % učencev mnenja, 

da je hladna juha iz rdeče pese zelo slaba jed. 22,00 % učencev je menilo, da je jed slaba. 

Pred samo pripravo jedi je bilo največ učencev mnenja (29,30 %), da hladna juha niti ni 

slaba niti ni dobra, medtem ko je bilo zelo malo učencev (14,60 %) mnenja, da je jed dobra 

oziroma zelo dobra (2,40 %). Sledilo je praktično delo v gospodinjski učilnici, kjer so 

učenci pripravili hladno juho iz rdeče pese in jo kasneje tudi poskusili. Sledilo je reševanje 

drugega anketnega vprašalnika (Priloga 2) in rezultati so bili boljši. Največ učencev je bilo 

mnenja, da hladna juha iz rdeče pese niti ni slaba niti ni dobra jed (34,10 %). Delež 

učencev, ki so menili, da je juha dobra, je bil višji. Po pripravi jedi je bilo še vedno nekaj 

učencev mnenja, da je jed slaba ali zelo slaba, ampak glede na razloge, ki so jih navajali v 

anketnih vprašalnikih, je bil glavni razlog, da jih je motil kisel okus juhe.  
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Graf 3: Ocena krompirjevega narastka z ohrovtom pred in po pripravi in okušanju 

Po degustaciji hladne juhe iz rdeče pese je sledilo okušanje krompirjevega narastka z 

ohrovtom. Najprej so učenci ocenili jed le na podlagi slike in sestavin, ki so bile navedene 

v prvem anketnem vprašalniku (Priloga 1). Iz Grafa 3 lahko razberemo, da je največ 

učencev (41,50 %) pred pripravo in okušanjem menilo, da je krompirjev narastek dobra 

jed. Nekaj učencev je bilo pred pripravo in okušanjem mnenja, da je krompirjev narastek 

zelo slaba ali slaba jed. 19,50 % učencev pa je bilo mnenja, da je krompirjev narastek z 

ohrovtom zelo dobra jed. Sledilo je praktično delo v gospodinjski učilnici in kasneje 

okušanje krompirjevega narastka z ohrovtom. Po pripravi in okušanju se je mnenje 

učencev spremenilo, saj iz Grafa 3 razberemo, da je 24,40 % učencev odgovorilo, da je jed 

zelo dobra. Še vedno pa je bilo več učencev mnenja, da je jed dobra (36,60 %). Iz Grafa 3 

je razvidno, da se je za nekaj odstotkov povečal delež učencev, ki so menili, da jim je jed 

zelo slaba (7,30 %). Učenci so po pripravi in okušanju jedi navajali razloge, da jim je 

krompirjev narastek z ohrovtom okusen. Pred samo pripravo krompirjevega narastka z 

ohrovtom jih je motil ohrovt. A po sami pripravi in ko so jed poskusili, jih ohrovt ni motil 

in jim je bil celo všeč.  
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Graf 4: Ocena pečene postrvi z zelenjavo pred in po pripravi in okušanju 

Sledilo je okušanje pečene postrvi z zelenjavo. Iz Grafa 4 lahko razberemo, da je bilo 

največ učencev (36,60 %) pred pripravo in okušanjem te jedi mnenja, da je pečena postrv z 

zelenjavo zelo dobra jed. Nekaj manj (29,30 %) jih je menilo, da je jed dobra. 19,50 % 

učencev je menilo, da jed niti ni slaba, niti ni dobra. Je pa kar 7,30 % učencev menilo, da je 

jed slaba ali celo zelo slaba. Po samem praktičnem delu v gospodinjski učilnici, je sledilo 

pokušanje pečene postrvi z zelenjavo in presenetljivo je največ učencev ocenilo, da je 

pečena postrv z zelenjavo zelo dobra jed. Za takšno oceno se je odločilo kar 56,10 % 

učencev. Delež učencev, ki so menili, da jed niti ni slaba niti ni dobra je ostal enak kot 

pred samo pripravo in okušanjem jedi. Prav tako je ostal enak delež učencev, ki so menili, 

da je postrv z zelenjavo zelo slaba jed. Razlogi, ki so jih učenci navajali po okušanju, so 

bili, da jim je okus ribe dober. So pa pred samo pripravo menili, da jih izgled jedi in okus 

privabita k temu, da bi jed poskusili.  
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Graf 5: Ocene smutija pred in po pripravi in okušanju  

Za konec je sledilo še pripravljanje in okušanje zelenega smutija. Zeleni smuti je bil 

pripravljen iz špinačnih listov, banan, limone, pomaranče, jabolk in vode. Že pred samo 

pripravo in okušanjem smutija, je bilo največ učencev (34,10 %) mnenja, da je jed zelo 

dobra ali dobra, kar je razvidno iz Grafa 5. 9,80 % učencev pa je pred samo pripravo in 

okušanjem smutija bilo mnenja, da je jed slaba. Po izvedbi praktičnega dela v gospodinjski 

učilnici je sledilo okušanje in ponovno ocenjevanje s pomočjo lestvice. Kar 65,90 % 

učencev je menilo, da je zeleni smoothie zelo dobra jed. 17,10 % učencev pa je bilo 

mnenja, da je zeleni smuti dobra jed. Razlog, da je bil zeleni smuti ocenjen kot zelo dober, 

je v tem, da se je učencem zdel okusen.  

Iz rezultatov, ki so prikazani v Preglednici 1 in grafih, lahko povzamem, da je samostojna 

priprava jedi zelo pomembna za sprejemanje manj poznanih in priljubljenih jedi. 

Priporočljivo je, da so otroci vključeni v pripravo jedi v vseh fazah priprave. Pri tem se 

seznanijo s sestavinami in z načinom priprave jedi. Pomembno je, da je samostojna 

priprava jedi čim bolj sproščena in zanimiva za učence. Glede na rezultate, ki sem jih 
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pridobila o samostojni pripravi štirih različnih jedi, lahko sklepam, da le-ta kasneje vpliva 

na sprejemanje nepoznanih jedi.  

3.4.2 Lastnosti jedi, ki vplivajo na sprejemanje nove jedi 

Na sprejemanje novih jedi vplivajo različni dejavniki, na primer socialni dejavniki 

(družina, prijatelji, znanci), fizični dejavniki (barva, vonj, okus)  ali pa celo čas 

prehranjevanja. Vsekakor pa na otroke vplivajo socialni dejavniki, v prvi vrsti družina, 

kasneje vrstniki in senzorične lastnosti jedi, predvsem barva, vonj, okus jedi. V anketnem 

vprašalniku (Priloga 1) sem učence pred pripravo in okušanjem nepoznanih jedi spraševala 

po lastnostih jedi, ki na njih bolj oziroma manj vplivajo, ko poskusijo jed. Lahko so izbirali 

med naslednjimi možnostmi: okus jedi, vonj jedi, videz jedi, izgled jedi na krožniku ali pa 

so dodali svojo možnost. Te dejavnike so izbirali pred samo pripravo in okušanjem novih 

jedi, po pripravi in okušanju jedi pa so ocenili, kateri od teh dejavnikov (videz, vonj, okus, 

izgled jedi na krožniku) je na njih najbolj vplival, ko so se odločali za svojo najljubšo jed.  

Na Grafu 6 so predstavljeni rezultati, kateri dejavnik vpliva na učenca, da poskusi neznano 

jed.  

 

Graf 6: Katera izmed lastnosti vpliva na okušanje jedi? 

Z Grafa 6 je razvidno, da pri učencih na izbiro in okušanje jedi najbolj vpliva okus. Kar 

52,00 % učencev je odgovorilo, da je okus za njih zelo pomemben. Druga lastnost, a že v 
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manjšem deležu, ki vpliva na okušanje jedi, je izgled jedi na krožniku, kako je jed na 

krožniku postavljena in predstavljena. Prav tako lahko z Grafa 6 razberemo, da sta za 

izbiro in okušanje nove jedi pomembna še vonj in videz jedi, a v manjšem deležu. Kar 6,00 

% učencev pa je pri vprašanju »Katera lastnost nate bolj oziroma manj vpliva, da poskusiš 

jed?« navedlo, da na okušanje nove jedi vpliva, na kakšen način je jed pripravljena (je 

pripravljena na zdrav način ali je jed kupljena in pogreta v mikrovalovni pečici).  

Iz Grafa 6 lahko sklepamo, da videz jedi pri učencih ni tako zelo pomemben za 

sprejemanje in okušanje nepoznane jed kot okus.  

Na Grafu 7 so predstavljeni rezultati, ki kažejo, kateri dejavniki so po pripravi, okušanju in 

ocenjevanju jedi (okus jedi, vonj, videz jedi, izgled jedi na krožniku in drugo) vplivali na 

določitev najljubše jedi. Za svojo najljubšo jed so se odločili na začetku drugega anketnega 

vprašalnika (Priloga 2), ko so morali učenci razvrščati nepoznane jedi od tiste, ki jim je 

bila najbolj všeč, do tiste, ki jim je bila najmanj všeč. Jedi so razvrstili s pomočjo lestvice 

od 1 do 4, pri čemer je 1 pomenila, da jim je jed najbolj všeč. Medtem ko je 4 pomenila, da 

je učencem jed najmanj všeč. Kasneje pa je moral vsak učenec z Likertovo lestvico oceniti 

lastnosti jedi, ki so pri okušanju in ocenjevanju jedi najbolj vplivale na učenca, da se je  

odločil za svojo najljubšo jed.   
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Graf 7: Ocene vplivov obravnavanih senzoričnih lastnosti na izbiro najljubše jedi po pripravi in 

okušanju nepoznanih jedi (M*) 

Z Grafa 7 lahko razberemo, da po pripravi in okušanju na izbiro najljubše nove jedi najbolj 

vpliva okus jedi. Tako lahko še enkrat potrdim, da na izbiro, okušanje in sprejemanje nove 

jedi res najbolj vpliva okus jedi. Na podlagi rezultatov z Grafa 7 pa na okušanje in 

sprejemanje najljubše jedi najmanj vplivata tako videz jedi kot tudi izgled jedi na krožniku, 

čeprav naj bi si ravno z izgledom oziroma predstavitvijo jedi na krožniku ljudje ustvarili 

mnenja o okusu in vonju jedi.  

3.4.3 Načini za spodbujanje učencev pri sprejemanju novih jedi 

Na sprejemanje nepoznanih jedi vplivajo tudi različni načini spodbujanja otrok k uživanju 

ponujene jedi (npr. okušanje jedi; vključevanje otrok v pripravo neznanih, novih jedi; 

vrtnarjenje na šolskem vrtu; tematska sporočila, ki privabljajo otroke, da jed poskusijo 

ipd.). Pri spodbujanju učencev k sprejemanju nepoznanih in novih jedi imajo pomembno 

vlogo tudi programi,s katerimi se otroci učijo o senzoričnih lastnostih hrane, pri tem se 

aktivirajo kemo senzorični kanali, izboljša se pozornost in otroci imajo večjo sposobnost 

opisa hrane. Le-ti so pomembni zato, ker se jih uvaja že v zgodnjih otroških letih (npr. v 
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vrtcih, kasneje v šolah). V anketnem vprašalniku (Priloga 2) sem učence najprej 

povprašala, če bi svojo najljubšo jed ponudili tudi ostalim učencem na osnovni šoli. Imeli 

so možnost obkroževanja odgovorov DA ali NE in svojo odločitev tudi utemeljiti.  

Preglednica 2: Ali bi ponudili najljubšo jed ostalim učencem osnovne šole? 

 DA NE 

Ponudba najljubše jedi 

ostalim učencem na osnovni 

šoli 

82,90 % 17,10 % 

 

Iz Preglednice 2 je razvidno, da je bila več kot polovica učencev mnenja, da bi svojo 

najljubšo jed ponudili tudi ostalim učencem osnovne šole. Razlogi, ki so jih navajali, so 

bili naslednji: ker je jed zdrava, okusna. Učence, ki bi jed ponudili preostalim učencem na 

osnovni šoli, zanima tudi mnenje in odziv učencev, ko bi prvič poskusili novo, nepoznano 

jed.   

Na koncu drugega anketnega vprašalnika pa me je zanimalo, na kakšne načine bi učenci 

želeli ponuditi nove jedi drugim učencem na osnovni šoli in kako bi jih pritegnili k temu. 

Imeli so možnost izbirati med različnimi načini ponudbe (s plakatom, s predstavitvijo jedi 

po razredih, s pomočjo stojnice, z letaki …).  

Na Grafu 8 so predstavljeni načini spodbujanja k pokušanju nepoznanih jedi ter rezultati, 

ki sem jih pridobila v času raziskave.  
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Graf 8: Kateri načini spodbujanja otrok pritegnejo preostale učence k sprejemanju nepoznanih jedi? 

Na podlagi prikazanih rezultatov na Grafu 8, lahko sklepam, da je največ učencev za to, da 

se nove jedi predstavi s pomočjo ponudbe na jedilniku, v večjem deležu so odgovorili tudi, 

da bi se nove jedi lahko predstavilo še s pomočjo stojnice, torej okušanje novih, 

nepoznanih jedi. Za učence je to veliko bolj zanimivo, poleg tega pa bi s tem pridobili 

mnenje in odziv preostalih učencev na osnovni šoli, ki bi te jedi poskušali. Najmanj 

učencev je odgovorilo, da bi se moralo nove jedi predstaviti s pomočjo plakatov ali 

letakov. Torej, učencem je zelo pomembno, na kakšen način se jih spodbudi, da sprejmejo 

nove jedi. Načini spodbujanja morajo biti zanimivi in iz rezultatov, ki sem jih pridobila v 

času raziskave, lahko sklepamo, da so okušanje nepoznanih jedi in ponudba na jedilniku 

najboljši možen način za spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Medtem, ko so 

plakati in letaki manj zanimivi za učence. 
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4 SKLEP 

 

Med dejavnosti, s katerimi lahko vplivamo na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad, 

uvrščamo tudi dejavnosti, s pomočjo katerih spodbujamo uživanje novih in manj poznanih 

jedi. Raziskovalci so ugotovili, da imajo v procesu sprejemanja novih jedi pomemben vpliv 

senzorične lastnosti hrane med katerimi se najpogosteje omenjata okus in videz jedi 

(Michel, Velasco, Fraemohs idr., 2015). Rezultati raziskave, ki je predstavljena v 

diplomskem delu kažejo na to, da na sprejemanje novih jedi najbolj vpliva okus.  

Informacije o novi jedi in slikovna predstavitev jedi ima manjši vpliv na okušanje, zato je 

treba učence k okušanju novih jedi spodbuditi na zanimiv in izviren način. Rezultati 

raziskave kažejo, da se učencem zdita najbolj zanimiva in izvirna načina za spodbujanje k 

sprejemanju novih jedi senzorično privlačna ponudba jedi, ki se učencem ponudijo v šoli 

kot tudi ponudba novih jedi na prehranskih stojnicah, kjer učenci predstavljajo in okušajo 

jedi, ki jih sami pripravijo in ponudijo ostalim učencem na šoli. Šole se morajo truditi, da 

je jedilnik čim bolj pester in zanimiv, kar pomeni, da mora le-ta vsebovati raznoliko hrano. 

Treba je poskusiti  uvajati tudi nove jedi in jih ponuditi učencem. Šola in starši morajo 

spodbujati zdrave prehranjevalne navade učencev, ki jih učenci lahko pripravijo tudi s 

pomočjo pridobivanja veščin, ki so povezane s pripravo hrane.  

Ključno vlogo pri prehranjevanju otrok imajo ravno starši, šele kasneje vrstniki. 

Pomembno je, da starši otrokom že zelo zgodaj ponudijo čim bolj raznoliko in pestro 

hrano. Tako se lahko izognejo neofobiji ali izbirčnosti otrok. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju, ki se je tematsko navezovalo na ugotavljanje vpliva 

senzoričnih lastnosti jedi na sprejemanje manj poznanih jedi, sem ugotovila, da so učenci 

izrazili mnenje, da je okus najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na sprejemanje hrane. Z 

drugim raziskovalnim vprašanjem sem želela ugotoviti, ali je zunanji videz jedi res 

najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na sprejemanje hrane. Iz pridobljenih rezultatov sem 

ugotovila, da to ne drži. Otrokom torej ni najbolj pomembno, kako izgleda hrana, ampak 

ali je hrana, ki jo bodo zaužili, okusna. S tretjim raziskovalnim vprašanjem sem želela 

ugotoviti, ali samostojna priprava manj poznanih jedi spodbudi učence k okušanju ter 

uživanju le teh. Sklepam lahko, da vključevanje učencev v samostojno pripravo jedi 
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spodbudi njihovo okušanje in uživanje manj poznanih jedi. Pomembno je, da so učenci 

vključeni v samo pripravo jedi od začetka do konca procesa priprave jedi, saj to lahko 

pozitivno vpliva na njihove prehranjevalne navade. 

Z nadaljnjimi raziskavami bi bilo potrebno ugotoviti kateri so najbolj primerni in 

učinkoviti načini za spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi doma in v šoli, pri čemer 

bi upoštevali tudi starost in razvojno stopnjo otrokovega razvoja.  
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6 PRILOGE 
 

Priloga 1: Anketni vprašalnik pred samostojno pripravo in okušanjem novih jedi  

Sem študentka Pedagoške fakultete smeri Gospodinjstvo in Kemija. Z diplomskim delom želim  

ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolskih otrok do sprejemanja novih jedi in na kakšen način bi 

lahko spodbudili učence, da poskusijo novo jed. Prosim te, da mi pomagaš pri pripravi 

diplomskega dela z odgovori na spodnja vprašanja. Odgovori na vsa vprašanja in označi izbrane 

odgovore tako, kot je navedeno pri posameznem vprašanju. Podatki, ki jih bom zbrala, so anonimni 

in bodo uporabljeni zgolj za raziskavo. Hvala za tvojo pomoč. 

 

Šifra učenca/učenke: _______________ 

Spol:   M     Ž  Starost: _____  Razred: _____   Predmet:____________________ 

1.) Kakšne se ti zdijo jedi, glede na videz in glede na sestavine, ki jih vidiš na slikah v spodnji 

tabeli? Za vsako jed napiši svoje mnenje in odgovori na vprašanja.  

 

A. Hladna juha iz 

rdeče pese 

 
Sestavine: rdeča pesa, 

kumara, jajce, kisla 

smetana, kislo mleko, 

kefir, koper, čebula, 

sol, voda  

1. Mnenje o jedi: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč in kaj te moti pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen okus pričakuješ pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Ali bi to jed danes jedel/jedla za kosilo? Zakaj se tako odločaš? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

5. Kako dobra se ti zdi jed na sliki? Obkroži , če se ti jed zdi zelo 

dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 

     

 

B. Krompirjev 

narastek z 

ohrovtom  

1. Mnenje o jedi: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč in kaj te moti pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________



GRUBER E. (2015). Spodbujanje otrok k sprejemanju novih jedi. Diplomsko delo. Ljubljana, 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

38 

 

 

 

 
Sestavine: ohrovt, sol, 

krompir, čebula, 

peteršilj, slanina, jajce, 

manj mastno kravje 

mleko, sladka smetana, 

poper, maslo, sir 

Edamec 

______________________________________ 

3. Kakšen okus pričakuješ pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Ali bi to jed danes jedel/jedla za kosilo? Zakaj se tako odločaš? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

5. Kako dobra se ti zdi jed na sliki? Obkroži , če se ti jed zdi zelo 

dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 

     

 

C. Pečena postrv z 

zelenjavo  

 
Sestavine: file postrvi, 

zamrznjena zelenjava 

(grah, korenje …), sir, 

česen, sol, poper, 

limonin sok, peteršilj, 

po želji malo začimb 

 

1. Mnenje o jedi: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč in kaj te moti pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen okus pričakuješ pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Ali bi to jed danes jedel/jedla za kosilo? Zakaj se tako odločaš? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

5. Kako dobra se ti zdi jed na sliki? Obkroži , če se ti jed zdi zelo 

dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 

     

  

D. Zeleni smoothie 

 
Sestavine: špinačni 

listi, banana, limona, 

pomaranča, jabolko  

 

1. Mnenje o jedi: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč in kaj te moti pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 
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2.) Ali bi poskusil/-a vse 4 jedi, če bi jih pripravil/-a sam/-a? Razloži zakaj DA oziroma zakaj 

NE.  

 

a) DA 

b) NE 

Zakaj DA/Zakaj NE? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

3.) Kateri izmed naštetih dejavnikov vpliva na tvoje prehranjevanje in sprejemanje nove 

jedi? Obkroži črko.  
a) Starši  

b) Sošolci  

c) Učitelj/-ica 

d) Prijatelji 

e) Sorodniki (brat, sestra) 

f) Drugo: ___________________________ 

4.) Katera izmed lastnosti jedi nate najbolj 

vpliva, da poskusiš jed?  

a) Okus jedi 

b) Vonj jedi 

c) Videz jedi 

d) Zgled jedi na krožniku  

e) Drugo: 

______________________   

 

5.) Katera izmed lastnosti jedi nate najmanj 

vpliva, da poskusiš jed? 

a) Okus jedi 

b) Vonj jedi 

c) Videz jedi 

d) Zgled jedi na krožniku  

e) Drugo: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Kakšen okus pričakuješ pri jedi, ki je na sliki? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Ali bi to jed danes jedel/jedla za kosilo? Zakaj se tako odločaš? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

5. Kako dobra se ti zdi jed na sliki? Obkroži , če se ti jed zdi zelo 

dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik po samostojni pripravi in okušanju novih jedi  

Sem študentka Pedagoške fakultete smeri Gospodinjstvo in Kemija. Z diplomskim delom želim 

ugotoviti, kakšen je odnos osnovnošolskih otrok do sprejemanja novih jedi in na kakšen način bi 

lahko spodbudili učence, da poskusijo novo jed. Prosim te, da mi pomagaš pri pripravi 

diplomskega dela z odgovori na spodnja vprašanja. Odgovori na vsa vprašanja in označi izbrane 

odgovore tako, kot je navedeno pri posameznem vprašanju. Podatki, ki jih bom zbrala, so anonimni 

in bodo uporabljeni zgolj za raziskavo. Hvala za tvojo pomoč. 

 

Šifra učenca/učenke: _______________ 

Spol:   M     Ž  Starost: _____  Razred: _____   Predmet:____________________ 

 

1.) Katera izmed pripravljenih jedi ti je najbolj všeč in katera najmanj všeč? Razvrsti 

jedi tako, da 1 pripišeš jedi, ki ti je bila najbolj všeč, in 4 jedi, ki ti je bila najmanj všeč.  

 

2.) Ali se je tvoje mnenje po pripravi in okušanju jedi kaj spremenilo? Kakšno mnenje 

imaš sedaj, ko si pripravil/-a in poskusil/-a vse 4 jedi?  

Ime jedi Razvrstitev jedi (od 1 do 4) 

JED 1: Hladna juha iz rdeče pese  

JED 2: Krompirjev narastek z ohrovtom  

JED 3: Pečena postrv z zelenjavo  

JED 4: Zeleni smoothie  

E. Hladna juha iz 

rdeče pese 

 
Sestavine: rdeča pesa, 

kumara, jajce, kisla 

smetana, kislo mleko, 

kefir, koper, čebula, 

sol, voda  

1. Kakšno je tvoje mnenje o jedi po pripravljanju in okušanju jedi? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč ali kaj ti ni všeč pri jedi, ki si jo poskusil/-a?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen je bil okus, ko si jed poskusil/-a? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Kako dobra se ti zdi jed po tem, ko si jo poskusil/-a ? Obkroži , če 

se ti jed zdi zelo dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 
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5. Ali je bila jed, ki si jo pripravil/-a in poskusil/-a, po tvojem mnenju 

slabša, boljša ali se mnenje ni spremenilo od tvojega začetnega 

pričakovanja?  

a) Jed je bila slabša kot sem pričakoval/-a.  

b) Jed je bila boljša kot sem pričakoval/-a.  

c) Moja pričakovanja o jedi se niso spremenila.  

F. Krompirjev 

narastek z 

ohrovtom  

 
Sestavine: ohrovt, sol, 

krompir, čebula, 

peteršilj, slanina, jajce, 

manj mastno kravje 

mleko, sladka smetana, 

poper, maslo, sir 

Edamec 

1. Kakšno je tvoje mnenje o jedi po pripravljanju in okušanju jedi? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč ali kaj ti ni všeč pri jedi, ki si jo poskusil/-a?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen je bil okus, ko si jed poskusil/-a? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Kako dobra se ti zdi jed po tem, ko si jo poskusil/-a ? Obkroži , če 

se ti jed zdi zelo dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 

 

 

 

 

 

 

5. Ali je bila jed, ki si jo pripravil/-a in poskusil/-a, po tvojem mnenju 

slabša, boljša ali se mnenje ni spremenilo od tvojega začetnega 

pričakovanja?  

a) Jed je bila slabša kot sem pričakoval/-a.  

b) Jed je bila boljša kot sem pričakoval/-a.  

c) Moja pričakovanja o jedi se niso spremenila.  

G. Pečena postrv z 

zelenjavo  

 
Sestavine: file postrvi, 

zamrznjena zelenjava 

(grah, korenje …), sir, 

česen, sol, poper, 

limonin sok, peteršilj, 

po želji malo začimb 

 

1. Kakšno je tvoje mnenje o jedi po pripravljanju in okušanju jedi? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč ali kaj ti ni všeč pri jedi, ki si jo poskusil/-a?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen je bil okus, ko si jed poskusil/-a? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Kako dobra se ti zdi jed po tem, ko si jo poskusil/-a ? Obkroži , če 

se ti jed zdi zelo dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 
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3.) Kaj je pri okušanju in ocenjevanju jedi nate najbolj vplivalo na odločitev najljubše 

jedi? Oceni vplive od 1 do 5. Upoštevaj, da pomeni NAJMANJ vplivalo, pomeni 

NAJBOLJ vplivalo.  

 

5. Ali je bila jed, ki si jo pripravil/-a in poskusil/-a, po tvojem mnenju 

slabša, boljša ali se mnenje ni spremenilo od tvojega začetnega 

pričakovanja?  

a) Jed je bila slabša kot sem pričakoval/-a.  

b) Jed je bila boljša kot sem pričakoval/-a.  

c) Moja pričakovanja o jedi se niso spremenila.  

H. Zeleni smoothie 

 
Sestavine: špinačni 

listi, banana, limona, 

pomaranča, jabolko  

 

 

1. Kakšno je tvoje mnenje o jedi po pripravljanju in okušanju jedi? 
____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

2. Kaj ti je všeč ali kaj ti ni všeč pri jedi, ki si jo poskusil/-a?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________ 

3. Kakšen je bil okus, ko si jed poskusil/-a? 

____________________________________________________________

___________________ 

4. Kako dobra se ti zdi jed po tem, ko si jo poskusil/-a ? Obkroži , če 

se ti jed zdi zelo dobra ali , če se ti zdi jed zelo slaba.  

Zelo slaba 

jed 

Slaba jed Niti ni slaba niti 

ni dobra  

Dobra jed Zelo dobra 

jed 

 

 

 

 

 

 

5. Ali je bila jed, ki si jo pripravil/-a in poskusil/-a, po tvojem mnenju 

slabša, boljša ali se mnenje ni spremenilo od tvojega začetnega 

pričakovanja?  

a) Jed je bila slabša kot sem pričakoval/-a.  

b) Jed je bila boljša kot sem pričakoval/-a.  

c) Moja pričakovanja o jedi se niso spremenila.  

 Najmanj 

vplivalo 

Malo 

vplivalo 

Ni niti 

zelo 

vplivalo, 

niti 

vplivalo 

Bolj 

vplivalo 

Najbolj vplivalo 

Okus jedi (sladko, 
hladen, grenek, 
pikanten, vroč, kisel, 
slan …) 

 

 

 

 

 

Vonj jedi (dišeč, 
pikanten, oster …) 

 

 

 

 

 

Videz jedi (barva 
…)  
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4.) Bi ponudil/-a svojo najljubšo izbrano jed ostalim učencem na osnovni šoli? Obkroži 

in razloži zakaj DA oziroma zakaj NE?  

 

a) DA 

b) NE 

Zakaj DA oziroma zakaj NE? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5.) Na kakšen način bi spodbudil/-a ostale učence, da poskusijo jed, ki ti je bila 

najboljša? Obkroži možnosti, s katerimi bi spodbudil/-a ostale učence.  

a) S plakatom     
b) S predstavitvijo jedi po razredih        

c) S pomočjo stojnice  

d) Z letaki  

e) Jed na jedilniku (ponudba šole)  
f) Z delavnicami 

g) Drugo: 

________________________________ 

 

 

Izgled jedi na 

krožniku  

 

 

 

 

Drugo: 

______________  

 

 

 

 


