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Povzetek 
 

Na zdravje in kakovost življenja posameznika vpliva stopnja njegove prehranske pismenosti, katere 

pomemben del so tudi usvojene prehranske veščine in od katerih je odvisen izbor hrane, ki jo 

posameznik pripravlja in uživa. Prehransko vešč posameznik je zmožen uporabiti usvojeno prehransko 

znanje pri načrtovanju prehrane, nakupovanju živil in pri pripravi obrokov hrane. Namen raziskave je 

bil ugotoviti, katere prehranske veščine usvojijo osnovnošolci v šolskem in domačem okolju ter kako 

pogosto uporabljajo posamezne prehranske veščine. V raziskavo je bilo vključenih 90 učencev 

devetega razreda osnovne šole. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom. Izsledki so pokazali, 

da imajo učenci usvojene osnovne prehranske veščine, ki so potrebne za izvajanje osnovnih kuharskih 

postopkov in pripravo enostavnih jedi, pri pripravi kompleksnih jedi pa se večina mladostnikov ne čuti 

usposobljenih za samostojno pripravo jedi. Ugotovljeno stanje kaže, da je treba v domačem in šolskem 

okolju učence pripravljati k usvajanju prehranskih veščin, kar lahko pomembno prispeva k 

samostojnemu prehranjevanju, ki temelji na zdravem izboru živil in pripravi zdravih jedi. V nadaljnjih 

raziskavah bi bilo treba podrobneje raziskati in oceniti uporabo usvojenega prehranskega znanja in 

veščin otrok v vsakdanjem življenju ter ugotoviti specifične potrebe po usvajanju veščin, ki jih za 

zdrav način prehranjevanja potrebuje mladostnik ob koncu obveznega izobraževanja.  

 

Ključne besede: osnovnošolci, prehransko izobraževanje, prehranske navade, prehranska pismenost, 

prehranske veščine 

 

Abstract 
 

A person's health and quality of life are influenced by the degree of his or her nutritional literacy, and 

the acquired nutritional skills, determining the choice of food prepared and consumed by the person 

constitute an important part of it. Persons with nutritional skills are capable of using the acquired 

nutritional knowledge in planning their diet, buying their foodstuffs and in preparing their meals. The 

purpose of the study was to establish the nutritional skills acquired by elementary school pupils in 

school and home settings and the frequency of their use of a particular nutritional skill. The study 

included 90 pupils of the ninth year in elementary school. Data was collected with a questionnaire. 

The results demonstrated the following: pupils had acquired nutritional skills necessary to perform 

basic cooking procedures and the preparation of simple dishes, however, when it came to the 

preparation of complex dishes, most young people felt incompetent to prepare such dish on their own. 

The established situation indicates that both in school and at home pupils have to be brought up to 
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acquire nutritional skills which can significantly contribute to their independent nutrition, based on a 

healthy choice of foodstuffs and the preparation of healthy dishes. Further research should provide a 

thorough study and estimation of the use of the acquired nutritional knowledge and skills by pupils in 

their everyday lives and determine specific needs for acquiring skills which are necessary for a young 

person's healthy eating habits at the end of compulsory education.  

 

Keywords: school pupils, nutrition education, nutrition habits, nutrition literacy, nutrition skills 

 

 

1. Uvod  
 

Stopnja otroške debelosti je v zadnjih dvajsetih letih v veliko razvitih državah sveta 

močno narasla. Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) ocenjuje, da je otroška debelost ena 

izmed največjih težav 21. stoletja, saj je narasla do kritičnih meja (Pendergast, Garvis in 

Kanasa, 2011). Številni avtorji (Cutler, Glaeser in Shapiro, 2003; Øvrebø, 2011) ugotavljajo, 

da v splošni javnosti prihaja do zmanjševanja prehranskega znanja in prehranskih veščin, kar 

lahko dolgoročno negativno vpliva na javno zdravje celotnega prebivalstva. T. W. L. Ali 

Yeung (2015) meni, da sta za dolgoročno izboljšanje zdravja in dobrobiti družbe nujno 

potrebna razvoj in usvajanje ustreznih prehranskih veščin. Tudi S. J. Woodruff in A. R. Kirby 

(2013) poudarjata, da je učenje veščin priprave hrane otrok in mladostnikov ena izmed 

pomembnih strategij promocije zdravja. Ustrezna prehranska pismenost in prehranske veščine 

celotnega prebivalstva lahko pripomorejo k dobrobiti javnega zdravja (Pendergast in 

Dewhurst, 2012).  

 Prehranska pismenost je definirana kot povezanost znanj, spretnosti oz. veščin in vedênj, 

ki so potrebni za načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane za zadovoljitev 

prehranskih potreb posameznika (Vidgen in Gallegos, 2014). Prehranske veščine zahtevajo 

uporabo usvojenega znanja ter vključujejo uporabo praktičnih zmožnosti načrtovanja, 

nakupovanja in priprave obroka (Fordyce - Voorham, 2011). Podobno menita tudi H. A. 

Vidgen in D. Gallegos (2014), saj naj bi bil posameznik s pridobljenimi in z razvitimi 

ustreznimi prehranskimi veščinami zmožen načrtovanja ustreznega hranilnega vnosa, 

načrtovanja nakupovalnega seznama živil, branja in razumevanja deklaracij na živilih, 

ustreznega shranjevanja živil in jedi, samostojnega načrtovanja in priprave jedi z uporabo 

ustreznih kuhinjskih pripomočkov, priprave jedi po receptu in prilagajanja recepta glede na 

razpoložljiva živila in prehransko stanje posameznika, pravilne priprave pogrinjka, 

upoštevanja bontona in higienskih načel pri rokovanju z živili ter predvidevanja posledic 

njihovega neupoštevanja. Podobne prehranske veščine, ki naj bi jih usvojili učenci med 

izobraževanjem, poudarjajo tudi učitelji gospodinjstva (Fordyce - Voorham, 2016), kot 

najpomembnejšo veščino pa so poudarili pripravo zdravega obroka (Fordyce - Voorham, 

2011, 2016).  

Raziskave (Caraher, Dixon, Lang in Carr ‐ Hill, 1999; Short, 2003) kažejo upad 

prehranskih veščin različnih skupin prebivalstva v družbi, kar posledično vodi do neustreznih 

prehranjevalnih navad (Lang in Caraher, 2001). Condrasky in Hegler (2010) ter Michaud, 

Condrasky in Griffin (2007) navajajo nekatere mogoče vzroke za upad prehranskih veščin, ki 

so povezani s socialno-demografskimi dejavniki. Neustrezne veščine priprave hrane 

predstavljajo omejitev pri zdravem prehranjevanju in zdravih prehranskih odločitvah. To se 

kaže v povečanem uživanju predpripravljenih jedi, uživanju obrokov v restavracijah in obratih 

s hitro prehrano ter v povečanem uživanju prigrizkov, ki so nadomestilo za glavne obroke. 

Nezmožnost kuhanja pripelje do uživanja obrokov z visoko vsebnostjo maščob, soli in 

sladkorja, kar vodi v nezdrave prehranjevalne navade, povečano telesno maso in debelost 

(Lang in Caraher, 2001; Chan in Woo, 2010). Ugotavlja se (Caraher, Baker in Burns, 2004), 

da otroci in mladostniki v domačem in šolskem okolju ne kuhajo pogosto, kar kaže na to, da 
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med izobraževanjem ne razvijejo in usvojijo ustreznih prehranskih in kuharskih veščin. 

Larson, Story, Eisenberg in Neumark - Sztainer (2006) ugotavljajo, da imajo mladostniki 

usvojene osnovne prehranske veščine, ki jim omogočajo pripravo preprostih obrokov in 

prigrizkov. Večina izmed njih ne pripravlja zahtevnih obrokov, za katere so potrebne 

kompleksnejše prehranske veščine. Ugotovljeno je bilo, da mladostniki redko prebirajo 

deklaracije na živilih. Tisti, ki so vključeni v nakupovanje živil, sprejemajo nezdrave 

prehranske odločitve, saj posegajo po energijsko bogatih in hranilno revnih živilih. C. Byrd - 

Bredbenner, J. Maurer Abbot in V. Quick (2009) menijo, da mladostniki poznajo teoretične 

osnove temeljnih higienskih načel priprave jedi, vendar jih ne upoštevajo pri konkretni 

pripravi jedi. To kaže na pomanjkljivo uporabo usvojenega prehranskega znanja, kar je nujno 

za prehransko veščega posameznika. Izsledki raziskave (Simmons in Chapman, 2012) kažejo, 

da se mladostniki zavedajo pomena prehranskega znanja in prehranskih veščin za učinkovito 

in samostojno življenje. Kaže se potreba po formalnem in neformalnem poučevanju 

prehranskih vsebin, ki pripravijo otroke in mladostnike na samostojno življenje.  

S. Fordyce - Voorham (2011) poudarja vpliv staršev na prehrano otrok. Meni, da bi 

morali starši svoje otroke spodbujati in podpirati pri izvajanju prehranskih veščin v domačem 

okolju. Starši menijo, da je pomembno, da otroci in mladostniki usvojijo ustrezne prehranske 

veščine (Lai - Yeung, 2015), vendar tega ne dosežejo v domačem okolju (Condrasky, 

Williams, Catalano in Griffin, 2011). J. A. Fulkerson idr. (2011) ugotavljajo, da si starši želijo 

pripravljati obroke skupaj s svojimi otroki, vendar to počno manj pogosto zaradi pomanjkanja 

časa. Ključni dejavniki, ki poleg pomanjkanja časa vplivajo na to, da starši v pripravo 

obrokov ne vključujejo svojih otrok, so še: neustrezne prehranske veščine staršev, njihova 

utrujenost, skrb, povezana z otrokovo varnostjo pri izvajanju veščin priprave hrane, in večji 

nered v kuhinji, kot če bi delo opravili sami  (Ensaff, Canavon, Crawford in Barker, 2015; ali 

- Yeung, 2015). Starši menijo, da so ključni deležniki, ki naj bi otroke naučili ustreznih 

prehranskih veščin, mame in šola (ali - Yeung, 2015). Urek (2016) pa ugotavlja, da starši z 

višjo izobrazbo pomembno vlogo pri prehranskem izobraževanju pripisujejo tudi očetu in ne 

le mami. Tako se poudarja pomen prehranskega izobraževanja, ki je ključno za pridobivanje 

kakovostnega in ustreznega prehranskega znanja, usvajanje ustreznih prehranskih veščin in za 

razvoj zdravih prehranjevalnih navad (Vrhovnik, 2012). Pomembno vlogo pri prehranskem 

izobraževanju in razvoju ustrezne prehranske pismenosti otrok in mladostnikov, v katero so 

vključene tudi prehranske veščine, imajo tudi učitelji gospodinjstva (Vidgen in Gallegos, 

2011). 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, katere prehranske veščine učenci usvojijo v šolskem in 

domačem okolju, kakšna je pogostost izvajanja prehranskih veščin v domačem okolju in 

kakšna je lastna ocena učencev kompetentnosti za pripravo jedi. 

 

Na osnovi ciljev raziskave so bila oblikovana naslednja raziskovalna vprašanja: 

4. Kako pogosto učenci v domačem okolju uporabljajo različne kuharske pripomočke 

in postopke priprave hrane? 

5. Kako dobro učenci usvojijo prehranske veščine v šoli in kdo jih uči kuhanja? 

6. Kako pogosto učenci samostojno pripravljajo obroke in kakšna je ocena njihove 

lastne kompetentnosti za pripravo jedi? 

 

2. Metoda  

V raziskavo je bilo vključenih 90 učencev devetega razreda osnovne šole; od tega je bilo  42 

(46,7 %) fantov in 48 (53,3 %) deklet. Za namen raziskave je bil oblikovan spletni anketni 

vprašalnik. Zbiranje podatkov je potekalo v računalniški učilnici med poukom. Statistična 

analiza podatkov je bila opravljena z računalniškim programom SPSS.  
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3. Rezultati  

Izsledki raziskave kažejo (tabela 1), da učenci dnevno v domačem okolju izmed kuhinjskih 

pripomočkov najpogosteje uporabljajo nož (74,1 %) in štedilnik (41,6 %). Vsaj enkrat 

tedensko pa najpogosteje uporabljajo strgalnik (29,2 %) in palični mešalnik (27,0 %). V 40,0 

% nikoli ne uporabljajo multipraktika. Ugotovljeno je bilo tudi, da skoraj tretjina učencev 

nikoli ne uporablja mikrovalovne pečice.  

 
Tabela 1: Pogostost uporabe kuhinjskih pripomočkov med učenci v domačem okolju  

 

Kuhinjski pripomočki Nikoli Manj kot 1-krat 

mesečno 

Od 1- do 4-krat 

mesečno 

Vsaj 1-krat 

tedensko 

Vsak dan 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Štedilnik 14  15,7 10  11,2 14  15,7 14  15,7 37  41,6 

Pečica 20  22,5 17  19,1 26  29,2 22  24,7 4  4,5 

Mikrovalovna pečica 25  28,1 13  14,6 11  12,3 9  10,1 31  34,8 

Palični mešalnik 22  24,7 22  24,7 19  21,3 24  27,0 2  2,2 

Multipraktik 36  40,4 18  20,2 18  20,2 15  16,8 2  2,2 

Nož 7  7,9 5  5,6 6  6,7 5  5,6 66  74,1 

Strgalnik 15  16,8 13  14,6 25  28,1 26  29,2 10  11,2 

 

Izsledki so pokazali (tabela 2), da učenci različne postopke priprave hrane najpogosteje 

izvajajo nekajkrat mesečno. Ocenjujemo, da učenci najpogosteje izvajajo postopke rezanja 

zelenjave, sekljanja čebule in kuhanja hrane v vodi, kar označujemo kot preproste postopke 

priprave hrane. 40,4 % učencev nikoli ne uporablja postopka cvrtja, več kot tretjina učencev 

(39,3 %) pa nikoli ne izvaja postopka dušenja in kuhanja v sopari (35,9 %).  

 
Tabela 2: Pogostost uporabe postopkov priprave hrane med učenci v domačem okolju  

 

Postopki priprave hrane Nikoli Manj kot 1-

krat 

mesečno 

Od 1- do 4-

krat mesečno 

Vsaj 1-krat 

tedensko 

Vsak dan 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Cvrtje 36  40,4 21  23,6 21  23,6 8  9,0 3  3,4 

Pečenje 25  28,1 14  15,7 32  35,9 14  15,7 4  4,5 

Kuhanje v sopari 32  35,9 20  22,5 22  24,7 11  12,3 4  4,5 

Dušenje 35  39,3 24  27,0 15  16,8 12  13,5 3  3,4 

Kuhanje v vodi 13  14,6 10  11,2 31  34,8 19 21,3 16  18,0 

Praženje 24  27,0 19 21,3 29  32,6 13  14,6 4  4,5 

Sekljanje (npr. čebule) 12  13,5 12  13,5 24  27,0 24  27,0 17  19,1 

Rezanje zelenjave 12  13,5 8  9,0 22  24,6 21  23,6 26  29,2 

Tehtanje živil 21  23,6 23  25,8 29  32,6 9  10,1 7  7,9 

Stepanje (npr. jajca) 20  22,5 19  21,3 29  32,6 18  20,2 3  3,4 

Paniranje (npr. zrezki) 30  33,7 24  27,0 22  24,7 10  11,2 3  3,4 

 

Ocenjujemo, da je delež deklet (tabela 3), ki naj bi na osnovi lastne ocene zelo dobro usvojile 

prehranske veščine s področja pravilnega shranjevanja živil (34,1 %), kuhanja (34,1 %), varne 

uporabe kuhinjskih pripomočkov (36, 4 %) in priprave pogrinjka (36, 4 %), nizek, čeprav je v 

primerjavi z drugimi veščinami višji. Fantje ocenjujejo, da naj bi omenjene prehranske 

veščine usvojili v manjšem deležu kot dekleta. Izsledki kažejo, da fantje in dekleta zelo 

podobno ocenjujejo usvojene prehranske veščine. 
Tabela 3: Učenčeva ocena usvajanja prehranskih veščin v šoli glede na spol  
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Prehranske veščine Spol  Zelo slabo Slabo  Dobro  Zelo dobro 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Branje deklaracij Moški  9 21,4 12 28,6 14 33,3 7 16,7 

Ženski 10 22,7 4 9,1 24 54,5 6 13,6 

Pravilno shranjevanja živil Moški  8 19,0 8 19,0 16 38,1 9 21,4 

Ženski 6 13,6 3 6,8 20 45,4 15 34,1 

Kuhanje Moški  6 14,3 9 21,4 15 35,7 12 28,6 

Ženski 7 15,9 3 6,8 19 43,2 15 34,1 

Varna uporaba kuhinjskih 

pripomočkov 

Moški  7 16,7 5 11,9 18 42,8 12 28,6 

Ženski 6 13,6 3 6.8 19 43,2 16 36,4 

Priprava pogrinjka Moški  7 16,7 7 16,7 17 40,5 11 26,2 

Ženski 6 13,6 3 6,8 19 43,2 16 36,4 

Varna priprava hrane  Moški  6 14,3 6 14,3 17 40,5 13 30,9 

Ženski 6 13,6 2 4,5 14 31,8 12 27,3 

Sestavljanje jedilnikov za 

različne obroke 

Moški  7 16,7 9 21,4 13 30,9 13 30,9 

Ženski 11 25,0 4 9,1 18 40,9 11 25,0 

 

Učenci (69,4 %) menijo (tabela 4), da jih je kuhanja največ naučila mati. Pomembno vlogo pri 

prenosu veščin priprave hrane imajo tudi stari starši, saj tako meni 38,8 % učencev. 

Ugotovljeno je bilo, da učitelji posredujejo manj veščin priprave hrane kot mati in stari starši, 

te pa so posredovane prek obravnave prehranskih vsebin pri predmetu gospodinjstvo in 

izbirnih predmetih s prehranskega področja. Učenci veščine priprave hrane v šoli usvojijo tudi 

v različnih prehranskih delavnicah, ki se izvajajo v šoli.  
 

Tabela 4: Mnenje učencev o pridobivanju znanja kuhanja glede na različne deležnike  

 

Oseba  Nič Malo Srednje Veliko 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Oče 25  29,4 33  38,8 12  14,1 15  17,6 

Mama 8  9,4 2  2,3 16  18,8 59 69,4 

Stari starši 14  16,5 13  15,3 33  38,8 25 29,4 

Prijatelji 57  67,0 21  24,7 4  4,7 3  3,5 

Učitelji v šoli 23 27,0 22  25,9 21  24,7 19 22,3 

 

Polovica učencev (49,4 %) si sama večkrat tedensko pripravi večerjo in manjši delež učencev 

(38,8 %) zajtrk. Učenci si zelo redko samostojno pripravljajo kosilo; predvidevamo, da ga 

uživajo v šoli ali pa ga pripravijo starši (tabela 5).   

Tabela 5: Pogostost samostojne priprave obrokov med učenci  

Obrok  Nikoli Zelo redko 

(manj kot 1-

krat mesečno) 

Občasno (vsaj 

1-krat 

tedensko) 

Zelo pogosto 

(večkrat 

tedensko) 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Zajtrk 17  20,0 5  5,9 30  35,3 33  38,8 

Kosilo 20  23,5 33  38,8 14  16,5 18  21,2 

Popoldanska malica 19  22,3 6  7,0 31  36,5 29  34,1 

Večerja 15  17,6 7  8,2 21  24,7 42  49,4 
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Tabela 6 prikazuje oceno učencev o sposobnosti lastne priprave obrokov. Učenci menijo, da 

znajo samostojno dobro pogreti mleko, pripraviti limonado, sendvič, trdo kuhano jajce, sadno 

kupo, palačinke in krompir v kosih. Ena petina učencev (20,2 %) ocenjuje, da zna zelo dobro 

pripraviti čokoladno torto, obenem pa 33,3 % učencev poudarja, da čokoladne torte nikoli ne 

pripravlja. Učenci manj pogosto ali zelo slabo pripravljajo zelenjavno rižoto in zrezke v 

gobovi omaki, ocenjujejo pa, da znajo zelo dobro pripraviti preproste jedi, za katere 

potrebujejo osnovne prehranske veščine. Iz omenjenih izsledkov sklepamo, da so manj vešči 

pri pripravi zahtevnejših jedi glede na postopke priprave, za katere potrebujejo več usvojenih 

veščin.  
 

Tabela 6: Ocena učencev, kako dobro samostojno pripravljajo jedi 

 

Jed Nikoli ne 

pripravljam 

Zelo slabo Slabo Dobro Zelo dobro 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Pogreto mleko 15 17,8 1  1,2 2  2,4 7 8,3 59  70,2 

Limonada 10  11,9 3  3,6 1  1,2 9  10,7 61  72,6 

Trdo kuhano jajce 11  13,1 3  3,6 7  8,3 13  15,5 50 59,5 

Sendvič 9  10,7 1  1,2 2  2,4 11 13,1 61 72,6 

Sadna kupa 10  11,9 5  5,9 4  4,8 13  15,5 52 61,9 

Krompir v kosih 9  10,7 4  4,8 7  8,3 30 35,7 34 40,5 

Testenine z omako 10  11,9 5  5,9 24  28,6 12  14,3 33 39,9 

Palačinke 10  11,9 5  5,9 5  5,9 26 30,9 38 45,2 

Zelenjavna rižota 16  19,0 20  23,8 16  19,0 14  16,6 18 21,4 

Zrezek v gobovi omaki 22  26,2 17  20,2 22  26,2 9  10,7 14 16,7 

Čokoladna torta 28 33,3  10  11,9 15  17,8 14  16,7 17 20,2 

 

4. Diskusija 

Prehranska pismenost je pomembna za zdrave prehranske odločitve in razvoj zdravih 

prehranjevalnih navad. H. A. Vidgen in D. Gallegos (2014) sta določili štiri komponente 

prehranske pismenosti: 1) načrtovanje prehrane; 2) izbor živil; 3) priprava hrane; 4) 

prehranjevanje oz. uživanje hrane. Tretja komponenta prehranske pismenosti, priprava hrane, 

vključuje tudi znanja in veščine, ki so potrebni za ustrezno uporabo kuhinjskih pripomočkov 

in postopkov priprave hrane. Analiza izsledkov raziskave je pokazala, da učenci v domačem 

okolju najpogosteje med pripomočki za obdelavo živil in pripravo jedi uporabljajo zelo 

vsakdanje pripomočke, kot sta nož in štedilnik, manj pogosto pa multipraktik in mikrovalovno 

pečico. Ocenjujemo, da je uporaba omenjenih kuhinjskih aparatov odvisna od razpoložljivosti 

v domačem okolju in vključevanja otrok v pripravo hrane, pomembno pa je tudi prehransko 

izobraževanje, ki se izvaja v osnovni šoli. Ugotovljeno je bilo (Foordyce - Voorham, 2016), 

da je pomembno, da otroci usvojijo veščine pravilne uporabe kuharskih pripomočkov in 

postopkov priprave hrane, saj se tako poveča njihova motivacija za kuhanje.  

Glede na zastavljeno raziskovalno vprašanje smo ugotavljali tudi učenčevo lastno oceno 

usvajanja prehranskih veščin v šoli in njihovo mnenje o tem, kdo jih je naučil kuhati. Dekleta 

so v primerjavi s fanti ocenila, da so bolje usvojila prehranske veščine s področja pravilnega 

shranjevanja živil, kuhanja, varne uporabe kuhinjskih pripomočkov in priprave pogrinjka. 

Fantje pa naj bi bolje usvojili prehranske veščine, ki so povezane z branjem deklaracij in 

varno pripravo hrane, in sestavljanje jedilnikov. Fantje in tudi dekleta so usvojili prehranske 

veščine v primerljivih deležih. V prihodnje bi bilo treba bolj poglobljeno raziskati uporabo 
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usvojenega prehranskega znanja in veščin v konkretnih, praktičnih situacijah ter ugotoviti 

povezavo med učenčevo lastno oceno usvojenih prehranskih veščin in njihovo dejansko 

stopnjo usvojenosti pri praktični uporabi. Fordyce - Voorham (2011) izpostavlja pomanjkljivo 

uporabo usvojenega prehranskega znanja, kar je nujno potrebno za prehransko veščega 

posameznika. Podobno ugotavljajo tudi C. Byrd - Bredbenner, J. Maurer Abbot in V. Quick 

(2009), saj naj bi imeli mladostniki teoretično znanje o temeljnih higienskih načelih priprave 

hrane, vendar pa jih ne upoštevajo pri konkretni pripravi jedi, Larson, Story, Eisenberg in 

Neumark - Sztainer (2006) pa izpostavljajo primer branja deklaracij živil, saj naj bi jih 

mladostniki brali manj pogosto. Izsledki raziskave kažejo, da pri prenosu veščin priprave 

hrane učenci poudarjajo vlogo matere in starih staršev. Pogosto tudi starši (Ali Yeung, 2015) 

menijo, da ima najpomembnejšo vlogo pri prenosu prehranskih veščin na otroke mati, ki je še 

vedno odgovorna za pripravo hrane v družinskem okolju. Učenci ocenjujejo, da jih očetje 

naučijo kuhati malo, čeprav se kaže trend naraščanja pomembnosti vloge očeta pri 

posredovanju prehranskih veščin (Urek, 2016). Švab (2001) poudarja, da naj bi bili moški 

vedno bolj vpeti v različne segmente življenja družine, saj naj ne bi bili več le materialni 

preskrbovalci družine. Kaže se pomen medgeneracijskega sodelovanja pri prenosu 

prehranskih veščin na otroke, saj naj bi imeli pri tem pomembno vlogo tudi stari starši. Glede 

na oceno učencev je bilo ugotovljeno, da učitelji učencem posredujejo manj veščin priprave 

hrane kot mati ali stari starši, te pa so posredovane prek obravnave prehranskih vsebin pri 

predmetu gospodinjstvo in izbirnih predmetov ter delavnic, ki obravnavajo prehranske 

vsebine.  

V raziskavi smo izhajali iz teorije, da imajo otroci in mladostniki usvojene osnovne 

prehranske veščine, ki jim omogočajo pripravo preprostih obrokov in prigrizkov, nimajo pa 

usvojenih kompleksnejših prehranskih veščin, ki bi jim omogočale pripravo kompleksnejših 

jedi (Larson, Story, Eisenberg in Neumark - Sztainer, 2006; Utter, Denny, Lucassen in Dyson, 

2016). Podobno potrjujejo tudi izsledki naše raziskave, saj smo ugotovili, da učenci menijo, 

da znajo samostojno pripraviti pogreto mleko, limonado, sendvič, trdo kuhano jajce, sadno 

kupo, palačinke in krompir v kosih. Petina učencev je menila, da zna zelo dobro pripraviti 

čokoladno torto, obenem pa je tretjina učencev izpostavila, da čokoladne torte nikoli ne 

pripravlja. Učenci nikoli ali pa zelo slabo pripravljajo zelenjavno rižoto in zrezke v gobovi 

omaki. Zelo dobro pa znajo pripraviti preproste jedi, za katere potrebujejo osnovne 

prehranske veščine, ki vključujejo izvajanje tehnoloških postopkov priprave hrane in izvajanje 

posameznih faz priprave v ustreznem zaporedju. Analiza izsledkov je pokazala, da učenci 

najpogosteje pripravljajo večerjo in zajtrk, občasno si pripravijo popoldansko malico, kosilo 

pa pripravljajo manj pogosto. Menimo, da otrokom kosilo pripravijo starši oz. stari starši ali 

pa ga zaužijejo v šoli. Za pripravo kosila so običajno potrebne kompleksne prehranske 

veščine, ki pa jih učenci običajno do konca osnovne šole ne usvojijo. S slabše usvojenimi 

veščinami lahko povezujemo tudi nespodbujevalno okolje doma in to, da starši otrok ne 

vključujejo v pripravo obrokov, kar izpostavljajo številne raziskave (Fulkerson idr., 2011; Lai 

Yeung, 2015). 

 

5. Zaključki 

Zdrave prehranjevalne navade so eden izmed pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na 

posameznikovo zdravje in kakovost življenja. Ustrezne prehranske veščine so povezane z 

zdravimi prehranskimi odločitvami, boljšimi prehranjevalnimi navadami ter z večjo 

verjetnostjo samostojnega in zdravega načina življenja otrok in mladostnikov tudi v poznejših 

življenjskih obdobjih. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo učenci usvojene osnovne 

prehranske veščine, težava pa se pojavi pri praktičnem izvajanju prehranskih veščin v 
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domačem okolju, saj učenci niso dovolj samostojni pri pripravi zahtevnejših jedi. V nadaljnjih 

raziskavah bi bilo treba podrobneje raziskati in oceniti uporabo usvojenega prehranskega 

znanja in veščin otrok v konkretnih, praktičnih situacijah. Osnovnošolce bi bilo treba 

spodbuditi in ustrezno motivirati k pogostejšemu samostojnemu izvajanju prehranskih veščin; 

pri tem lahko sodelujejo starši in tudi učitelji. Izvajanje praktičnega dela, ki ga predvideva 

predmetnik osnovne šole, lahko pomembno prispeva k usvajanju potrebnih prehranskih 

veščin, to pa ustvarja temelje za oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad. Prehranske 

vsebine, ki prispevajo k usvajanju prehranskih veščin, morajo biti posredovane učencem z 

ustreznim didaktičnim pristopom, ki ga izvajajo usposobljeni učitelji. 
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