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POVZETEK 

Adolescenca je kritično ţivljenjsko obdobje, v katerem posameznik oblikuje svojo osebnost in 

se prvič sooči z odraslostjo, katere nekateri mladostniki še niso pripravljeni sprejeti, zato 

lahko pride do različnih teţav. Posamezniki so takrat najbolj obremenjeni z zunanjim 

okoljem, ki jih obdaja – od vrstnikov, katerih mnenje se jim zdi zelo pomembno, pa vse do 

medijev, ki izpostavljajo ideal vitkosti, ki naj bi bil v druţbi potreben, da bi bil uspešen. To 

lahko škoduje razvoju njihove (telesne) samopodobe in v skrajnem primeru vodi v razvoj 

motenj hranjenja, kot so anoreksija nervoza, bulimija nervoza in kompulzivno prenajedanje. 

V diplomskem delu sem se posvetila povezavi med telesno samopodobo mladostnikov in 

tveganjem za razvoj motenj hranjenja.  

Namen dela je bil ugotoviti zadovoljstvo mladostnikov s sedanjo telesno samopodobo, kako 

mladostniki zaznavajo lastno telesno zdravje, kako se prehranjujejo ter kakšna so stališča 

mladostnikov do ideala telesa, ki ga promovira druţba. Kot raziskovalni instrument sem 

uporabila anketni vprašalnik in deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. V vzorec sem 

vključila 94 učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Analiza je pokazala, da prevladujejo 

učenci z bolj zdravo telesno samopodobo, da so dekleta malo manj zadovoljna s svojim 

telesnim videzom kot fantje, da so med prehranjevanjem učencev z bolj zdravo in manj 

zdravo telesno samopodobo zelo majhne razlike v prid tistih z manj zdravo telesno 

samopodobo, da po mnenju učencev z manj zdravo samopodobo na razvoj motenj hranjenja 

najbolj vpliva telesna samopodoba in da večina meni, da je v druţbi najbolj zaţelen atletski 

tip postave. Telesna samopodoba je po raziskovalnih rezultatih v šibki povezavi z razvojem 

motenj hranjenja, vendar ni edini dejavnik, zato je potrebna celostna obravnava oseb z 

motnjami hranjenja. 

 

Ključne besede: adolescenca, mladostniki, telesna samopodoba, motnje hranjenja, druţbeni 

lepotni ideal 

 

  



 

ABSTRACT 

Adolescence is a critical period of life in which an individual shapes his or her personality and 

is for the first time faced with adulthood, which some adolescents are not ready to accept, and 

this can lead to many problems. At that time, individuals are the most heavily burdened with 

external environment that surrounds them – from peers whose opinion they find very 

important to the media, which exemplify the ideal slenderness which is presented as 

something you need if you want to be successful. This can hurt the development of their 

(body) self-concept and ultimately lead to the development of eating disorders such as 

anorexia nervosa, bulimia nervosa and compulsive overeating. Therefore in my diploma thesis 

I devoted my research to the connection between the body self-concept of adolescents and the 

risk of developing eating disorders. 

The aim of my research was to establish the satisfaction of adolescents with their current body 

self-concept, how young people perceive their own physical health, what are their eating 

habits, and what are the views of adolescents to the ideal body promoted by society. I used a 

survey questionnaire as a research instrument and a descriptive method of pedagogical 

research. In the sample I included 94 pupils from the 7th, 8th and 9th grades of elementary 

school. The research has shown that pupils with a healthier body self-concept are in majority 

and girls are a little less satisfied with their physical appearance than boys. I have found no 

significant differences in eating habits of pupils with healthier and less healthy self-concept in 

favor of those with less healthy physical self-concept. According to the pupils with less 

healthy self-concept the risk of developing eating disorders is most influenced by physical 

self-concept. The majority of adolescents believe that the most desirable body type in society 

is athletic. My findings show that body self-concept has a weak connection to development of 

eating disorders but it is not the only factor, therefore an integrated treatment is required for 

people that suffer from eating disorders. 
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UVOD 

V današnjem času vse večjo pozornost namenjamo prehrani in postavi človekovega telesa, 

česar posledica je obremenjevanje posameznikov s telesno maso in prehranjevanjem. To je 

razlog, da sem se odločila raziskati, ali so telesna samopodoba in motnje hranjenja v korelaciji 

in če so, kako so povezane. Pri tem sem se osredotočila na mladostnike, saj ravno v tem 

razvojnem obdobju teţave z odraščanjem lahko postanejo nevarnosti. V tem obdobju jih 

namreč zanima, kdo so in kaj ţelijo postati; če se njihova pričakovanja razlikujejo od sveta, v 

katerem ţivijo, to lahko med drugim vodi tudi v pojav motenj hranjenja. Mladostnikov odnos 

do sebe se tako oblikuje tudi preko komunikacije s pomembnimi drugimi, zato je zelo 

pomembno, kako ga sami doţivljamo. Roţman (2013) pravi, da je mladostnikovo boleče 

doţivljanje sebe lahko spontan odziv na ţe doţivete situacije, obdobje mladostništva pa 

pogosto prvič v ţivljenju daje priloţnost samoiniciativnega ukrepanja. 

Več avtorjev podpira dejstvo, da je v problematiki motenj hranjenja pomemben predvsem 

vidik samopodobe, ki se izraţa preko nezadovoljstva s svojim telesnim videzom, s čimer se 

Roţman (2013) ne strinja, saj pravi, da takšno obravnavanje motenj hranjenja škodi ranjenim 

osebam, ki v stiskah iščejo pomoč. Po njenem mnenju mladostniki z motnjami hranjenja 

obremenjevanje s telesnim videzom le zlorabijo in uporabijo, da bi se izognili najbolj bolečim 

vidikom doţivljanja motenj hranjenja – tako na varen način doţivljajo bolečino. Pri tem 

vseeno dodaja, da je zanje značilna izkrivljena predstava o lastnem telesu, kar je splošno 

znano, zato sem se odločila raziskati povezavo med telesno samopodobo in tveganjem za 

razvoj motenj hranjenja.  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 ADOLESCENCA 

Horvat in Magajna (1987) adolescenco opisujeta kot proces, v katerem otrok duševno 

dozoreva v odraslo osebo. Braconnier (2001, v Štrukelj, 2008) jo deli na obdobje zgodnje 

adolescence, ki poteka od 10. do 14. leta, obdobje srednje adolescence, ki traja od 15. do 19. 

leta, in obdobje pozne adolescence, ki zajema del ţivljenja med 20. in 24. letom. Štrukelj 

(2008) mladostništvo opisuje kot ţivljenjsko razvojno obdobje, ki se odvija med otroštvom in 

odraslostjo – je proces duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega in s tem rizično obdobje 

zaradi tveganj, povezanih z oblikovanjem samopodobe in s pridobitvijo socialnega statusa. 

Posameznik takrat oblikuje svojo osebnost na podlagi svojih psihofizičnih dispozicij in 

interakcije s socialnim okoljem, zato v tem času postane izjemno občutljiv, s čimer se strinja 

tudi Kodelja (2013), ki dodaja, da posamezniki zelo pogosto postanejo tudi bolj zaskrbljeni in 

imajo niţje samospoštovanje. Pravi, da adolescenca zajema kognitivni, čustveni, socialni in 

telesni razvoj, na slednjega pa mladostniki usmerjajo veliko pozornost. Je obdobje duševnega 

in osebnostnega razvoja, pri tem hrana lahko predstavlja zagotovilo in hkrati groţnjo za rast in 

zorenje, zato je to ţivljenjsko obdobje zelo rizično tudi za razvoj motenj hranjenja, čemur sem 

se med drugim posvetila v okviru svojega diplomskega dela. 

Adolescenca poteka v dveh fazah – negaciji, v kateri mladostniki vsemu nasprotujejo in se 

hočejo upreti svetu, ter afirmaciji, kjer skušajo najti svojo pot v svet. Osrednje obdobje 

adolescence je med petnajstim in šestnajstim letom, ko se mladostniki osamosvajajo in 

začenjajo svet sprejemati tak, kot ga vidijo, zato jih spremljajo nihanja med ekstremoma 

izrazite zadrţanosti ali prevelike napadalnosti. Pritisk, kako se je treba obnašati, da pripadaš 

določeni skupini, lahko prinese ţrtvovanje notranje rasti za zunanje dobitke (Staley, 1996). 

Kot omenja Kuhar (2002), se zato dekleta v tem obdobju največkrat začnejo oddaljevati od 

druţbenega ideala, fantje pa postajajo vse bolj podobni moškemu idealu telesa. Tako se pri 

mnogih mladostnicah pojavi ţelja po spreminjanju telesa, kar lahko v najhujših primerih 

pripelje do motenj hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, s čimer se strinja tudi Dolenc 

(2010). Meni, da v mladostništvu posamezniki postajajo vedno bolj samokritični in tako 

začnejo pri sebi in na sebi odkrivati številne pomanjkljivosti. Novak Jerman in Jerman (2015) 

izpostavljata, da je mladostništvo ključno obdobje razvoja identitete in hkrati rizično, saj 

morajo mladostniki ugotoviti, kakšni so njihovi ţivljenjski cilji in vrednote, kar lahko pripelje 

do identitetne krize. Tako menita tudi Kuhar in Leskošek (2008), ki dodajata še, da so v tem 
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obdobju ključnega pomena tudi informacije, ki jih mladostniki dobijo iz okolja. Predvsem 

dekletom se zdi zelo pomembno zaznavanje privlačnosti za nasprotni spol, zato diete v tem 

obdobju niso nič neobičajnega, vendar pa so vseeno lahko napovedovalec motenj hranjenja. 

Gila, Castro, Gómez in Toro (2005) pa opozarjajo še na pomembnost dojemanja osebnega 

videza v adolescenci, ki igra pomembno vlogo v razvoju samopodobe.  

V nasprotju z zgoraj navedenimi avtorji Juriševič (1999) meni, da je za razvoj in oblikovanje 

posameznikove samopodobe zelo pomembno obdobje otroštva (od 6. do 12. leta), saj se na 

podlagi značilnosti razvojnega obdobja oblikujeta učenčevo znanje in njegova osebnost. 

Vendar moram pri tem poudariti, da se avtorica tu navezuje predvsem na učno samopodobo, 

ki po njenem mnenju lahko pomembno vpliva na razvoj samopodobe posameznika tudi na 

drugih področjih njegovega delovanja, in torej ne na splošno ali telesno samopodobo, ki sem 

ji v tem delu posvečala več pozornosti. Medtem Burns (1982, v Juriševič, 1999) meni, da »… 

otrok vstopi v šolo z ţe relativno stabilno oblikovano samopodobo, zato izkušnje, ki si jih 

pridobi v šoli, le v omejenem oziroma bolj specifičnem obsegu prispevajo k oblikovanju 

njegove samopodobe; … « (str. 25).  

1.2 SAMOPODOBA 

Splošno samopodobo prvi opredeli ameriški psiholog James (1980), in sicer kot vse tisto, kar 

oseba misli, da je, in tisto, kar si ţeli, da bi bila. Gre za način lastnega dojemanja in 

vrednotenja samega sebe, svojih dejanj in obnašanja, od nje pa so odvisni naši ţivljenjski cilji, 

komunikacija z drugimi ljudmi, naše spopadanje z ovirami v ţivljenju, kakovostna raven 

naših odnosov, sposobnost in produktivnost. Samopodoba zajema telesni jaz, ki se začne 

razvijati okoli drugega leta na podlagi informacij iz okolja in ki močno označuje celotno 

samopodobo; socialni jaz, kjer so pomembni druţina, vrstniki in šola, saj otrok sprejema 

različne vloge v druţbi; ter duševni jaz, ki vključuje stopnjo poznavanja samega sebe, 

pričakovanj do sebe in samospoštovanja (Kodelja, 2013). 

Novak Jerman in Jerman (2015) pravita: »Samopodoba je skupina predstav in prepričanj, ki 

jih imamo o sebi.« (str. 266); izhaja iz tega, kako nas drugi dojemajo, in tega, kako gledamo 

sami nase in kako se samoocenjujemo. Po Juriševič (1999) je samopodoba »… večsestavinski 

konstrukt hierarhične strukture, pri čemer naravo hierarhije določa raven 

splošnosti/specifičnosti znanja o sebi na določenem področju našega delovanja,« (str. 5), 

opredeljujejo pa jo kognitivni, telesni in edukativni dejavniki. Za razliko od 

samoučinkovitosti, ki je le posameznikovo prepričanje o lastnih zmoţnostih, vpliva na 

prihodnje vedenje.  
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1.2.1 Bolj zdrava samopodoba 

Youngs (2000, v Ţibert, 2011) zastavi šest področij zdrave samopodobe, ki so hierarhično 

urejene in se medsebojno dopolnjujejo – fizična varnost (posameznikova potreba po varnosti 

v okolju), čustvena varnost (ko posameznika ni strah, da bi bil čustveno poniţevan), identiteta 

(lastni jaz), pripadnost (posameznikovo doţivljanje sprejemanja v druţbi), kompetentnost 

(posameznikovo prepričanje v lastne sposobnosti) in poslanstvo (razvijanje občutka 

smiselnosti pri posamezniku). Oseba z zdravo samopodobo se torej v svojem okolju počuti 

varno, ima občutek pomembnosti v okolju, dobiva pozitivne povratne informacije iz okolja, 

laţe navezuje stike in komunicira z drugimi, ve, kaj ţeli v ţivljenju, ter ima zastavljene neke 

cilje. Novak Jerman in Jerman (2015) dodajata, da je za posameznike s pozitivno oz. bolj 

zdravo samopodobo značilno samospoštovanje, zadovoljstvo s samim seboj ter ţelja po 

doseganju uspešnosti in komunikativnost. Po Crawford (2011) so znaki bolj pozitivne 

samopodobe še optimizem, sposobnost zaupanja drugim, samostojnost, širok nabor čustev, s 

katerimi se počutimo udobno, skrb zase, vedenje, ki dopušča napake, in podobno. Kodelja 

(2013) med značilnostmi otrok s pozitivno samopodobo izpostavlja še uspešno obvladovanje 

stresne situacije in reševanje konfliktov, vztrajnost in uspešnost. Pogoji za boljšo samopodobo 

so tako po njenem mnenju zadovoljevanje bioloških potreb, varnost, ljubezen, pozornost, 

podpora, občutek pripadnosti in predvsem dober odnos s starši. 

1.2.2 Manj zdrava samopodoba 

Novak Jerman in Jerman (2015) pravita, da negativna oz. manj zdrava samopodoba zajema 

negativno vedenje, podcenjevanje samega sebe, nezadovoljstvo s samim seboj, slabo 

komunikativnost, negativna čustva in pretirano zaskrbljenost glede tega, kaj si drugi mislijo o 

nas. Crawford (2011) dodaja, da je za bolj negativno samopodobo značilen pesimizem, 

perfekcionizem, nezaupanje drugim, občutek, da nismo ljubljeni, odvisnost od drugih, 

vedenje, ki ne dopušča napak in obsoja … Po Sternad (2001) je niţja samopodoba lahko 

povezana z depresijo, spolnimi motnjami, slabimi zdravstvenimi navadami in v nekaterih 

primerih z duševnimi boleznimi, spodbujajo pa jo povečanje telesne mase, slavljenje vitkosti, 

pritiski okolja, nihanja razpoloţenja, telesne spremembe, nezmoţnost dojemanje sebe kot 

vitke osebe, nesporazumi v partnerskem razmerju ipd. K njenemu razvoju po Kuhar (2002) 

prispevajo kulturna socializacija (npr. standardi videza), medosebne izkušnje (npr. 

zasmehovanje), osebnostne izkušnje (npr. nizko samospoštovanje) in emocije v zvezi s 

telesno samopodobo. Kot navajajo Gila idr. (2005), so povezavo med nizko samopodobo, 
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nenormalnim odnosom do hrane in nizko stopnjo osebnega zadovoljstva (predvsem s telesnim 

videzom in odnosi v druţini) našli tudi ţe prejšnji avtorji, kar pomeni, da manj zdrava telesna 

samopodoba predstavlja dejavnik tveganja za razvoj motenj hranjenja. Tudi Crawford (2011) 

se strinja, da nizka samopodoba ne vodi le v vedenjske teţave, teţave v odnosih, depresije in 

anksioznost, ampak tudi v razvoj motenj hranjenja. Ţe prejšnje raziskave so namreč pokazale, 

da so motnje hranjenja povezane z niţjimi ravnmi telesne samopodobe, kar pojasnjujejo 

Furnham, Badmin in Sneade (2002). Tudi Gostečnik (2016) izpostavlja, da vse več 

mladostnikov prav zaradi niţje samopodobe trpi zaradi motenj hranjenja.  

1.2.3 Telesna samopodoba 

Po Novak Jerman in Jerman (2015) poznamo več področij samopodobe: telesno, 

šolsko/akademsko, medosebno/socialno, čustveno/emocionalno in religiozno. Sama sem se 

osredotočila na telesno samopodobo, ki vključuje prepričanja o svoji telesni privlačnosti, 

kondiciji, slogu oblačenja, primerjavo samega sebe z drugimi ipd. Menim namreč, da lahko 

manj zdrava telesna samopodoba mladostnikov vodi v razvoj motenj hranjenja, saj so dekleta 

v tem ţivljenjskem obdobju še posebej občutljiva glede svojega videza, fantje pa se 

osredotočajo na svojo moč, spretnosti in sposobnosti, kar je, kot omenjajo Gila idr. (2005), 

potrdilo ţe več avtorjev. Razlagajo tudi o več raziskavah, ki so pokazale, da je samopodoba 

povezana s telesno maso in obliko postave ter da sta lahko nezadovoljstvo s svojim telesom in 

zmanjševanje telesne mase začetni stanji, ki lahko vodita v razvoj motenj hranjenja. Shea in 

Pritchard (2007) pravita, da so različni avtorji ţe leta 1997 odkrili, da so dekleta, ki so imela 

motnje hranjenja, poročala tudi o nizki samopodobi in med drugim tudi o slabih odnosih v 

druţini. Menita, da negativno vrednotenje izvira iz socialnih in kulturnih pritiskov po vitkosti, 

ki predstavlja ideal druţbe, saj ponotranjenje idealnega telesa v druţbi dokazano prinaša niţjo 

samopodobo in pripisuje velik pomen videzu odraščajočih deklet. Poleg tega tudi Dolenc 

(2010) poudarja, da je telesna samopodoba najbolj elementarna sestavina splošne 

samopodobe, saj je ključna za oblikovanje ostalih sestavin samopodobe. Telesno samopodobo 

opisuje kot posameznikovo dojemanje svojega telesnega videza, sposobnosti in spretnosti, 

Kuhar in Leskošek (2008) pa dodajata, da nanjo močno vplivajo tudi medosebni dejavniki. 

1.3 MOTNJE HRANJENJA 

Kodelja (2013) opisuje, da so motnje hranjenja obstajale ţe vsaj 400 let pred našim štetjem, 

saj je o njih pisal ţe grški filozof Sokrat v svojih esejih, kot bolezen pa jih obravnavamo šele 

zadnjih 30 let. Navaja tudi, da danes sociologi in antropologi motnje hranjenja uvrščajo med 
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etnične motnje, povezane z osebnimi stiskami, konflikti posameznika in spremembami v 

druţbenem in političnem okolju. V zadnjih letih so se po Sternad (2001) potrojile, kar je 

vplivalo na to, kako ljudje vidimo sami sebi in svoje telo, kakšen je naš odnos do hrane ter 

katere vrednote nas oblikujejo. Najprej so bile znane le v visokih krogih, dandanes pa se širijo 

tudi na manj razvita območja, kot so srednja in vzhodna Evropa. Izpostavlja, da je v današnji 

druţbi telo osrednje orodje samopodobe, zato po sedanjih ocenah zaradi teţkih oblik 

odvisnosti od hrane v zahodnoevropskih drţavah trpi vsaka deseta ţenska med 15. in 30. 

letom. V zadnjih treh desetletjih tako tudi po Kuhar (2002) pri ţenskah in moških narašča 

nezadovoljstvo s svojim telesnim videzom. Ţenske hrepenijo predvsem po bolj vitkem telesu, 

medtem ko se moški osredotočajo predvsem na dobro razvite mišice na prsih, rokah in 

ramenih ter ozek pas in boke.  

Kot pravita Middleton in Smith (2012) ter večina drugih avtorjev, se motnje hranjenja 

pojavijo, ko posameznik nima zadostnega nadzora nad svojim ţivljenjem, zato začne skrbeti 

za nadzor nad svojo telesno maso in tako poskuša urediti stvari. Neurejeni vzorci 

prehranjevanja takrat začnejo resno vplivati na človekovo čustveno in telesno zdravje. 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj teh motenj, so biološko-genetski (prekomerna telesna masa ob 

rojstvu ali/in v otroštvu, dedna nagnjenost k perfekcionizmu, pretirani storilnosti, izraziti 

pridnosti, potrebi po potrjevanju od drugih), družinski (kronične telesne in duševne bolezni 

staršev, nefunkcionalen partnerski odnos, pogoste diete v druţini, duševna, telesna, spolna 

zloraba ipd.) in socio-kulturni (druţbene norme, ideal zaţelenega telesa, socialno-ekonomski 

status, zakonski stan, mediji in z njimi oglaševanje …). Med socio-kulturne dejavnike štejemo 

druţbeni pritisk, ki pojem »biti suh« enači z uspešnostjo, strahovanje in ţalitve, teţave s 

pomanjkanjem samospoštovanja, travmatična doţivetja, depresijo, stres, pritisk drugih ali nas 

samih, da kaj doseţemo. Po Granerju (1993, v Crawford, 2011) poznamo tri dejavnike, ki 

vplivajo na razvoj motenj hranjenja: predispozicijske (individualni, druţinski, kulturni), 

pospeševalne (prekomerno vrednotenje oblike telesa, telesne mase in velikosti) in ohranjajoče 

(diete, da bi imeli boljšo samopodobo, stradanje, odzivi drugih), ki se med seboj povezujejo. 

Tudi organizacija EDA (Eating Disorders Association) iz Velike Britanije po Kodelja (2013) 

motnje hranjenja označuje kot način soočanja z ţivljenjem posameznika, ki naj bi bilo polno 

nerešenih teţav, soočanja z reakcijo na nerešen stres in nadzorom nad svojim telesom in 

ţivljenjem.  

Osebe, ki so bolj nagnjene k tveganju za razvoj motenj hranjenja, imajo po Middleton in 

Smith (2012) pogosto motnje v prehranjevanju, strah pred debelostjo, izkrivljen odnos do 

svojega telesa, moteno zaznavajo obliko in maso telesa, se pretirano ukvarjajo s telesno maso, 
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videzom in telesno dejavnostjo, so nagnjene k perfekcionizmu, kar potrjuje tudi Lorenčič 

(2014), imajo nizko samopodobo in samospoštovanje, izrazito odklanjajo sami sebe ter imajo 

teţave s čustvovanjem. Rozman (2013) dodaja, da so taki ljudje ţe po naravi zelo odgovorni, 

pozorni do čustev drugih ljudi, pripišejo si krivdo za vse, kar je narobe, in se kasneje 

kaznujejo z odrekanjem hrane. Tako čutijo olajšanje, saj kazen »izbriše« del krivde. Značilno 

je tudi potlačevanje čustev, kot so jeza, ţalost, osamljenost, sram ipd. Namesto pristnega 

notranjega bitja se tako po njenem mnenju pojavi nek notranji govor, ki posamezniku odreka 

pravico do ţivljenja in ga sili v samouničevalno vedenje. V najslabšem primeru kasneje pride 

do sprememb v moţganih, kar prinese nezmoţnost za sprejemanje racionalnih rešitev, pravi 

Majcenovič (2012). Kodelja (2013), ki je v svojem diplomskem delu analizirala primer 

dekleta, starega 18 let, katere motnje hranjenja so se začele z anoreksijo, kasneje pa 

napredovale v bulimijo, je ugotovila, da je dekle začelo hujšati, ker je menilo, da jo bodo 

fantje imeli raje in bo lepša ter bolj privlačna. Bila je v močni stiski in nezadovoljna sama s 

seboj – opisuje občutke nesposobnosti, sramote, grdote, nesramnosti, bednosti, pomanjkanja 

vztrajnosti, nespodobnosti; poleg tega pa še neprivlačno postavo, neurejeno frizuro, 

podočnjake, krive zobe in neraven nos, zato je bila hrana edina stvar, ki jo je lahko 

nadzorovala. Pri tem je intervjuvanka izpostavila tudi negativne odnose v druţini, kjer ni 

imela občutka varnosti, sprejetosti in zaupanja, svojo slabo samopodobo pa je pripisovala 

anoreksiji in pozneje bulimiji.  

Lorenčič (2014), ki v svoji knjigi »Ana v meni« opisuje svoj desetletni spopad z anoreksijo in 

nervozo, pravi, da so motnje hranjenja izraz nasilja nad sabo. Njihov pojav povezuje z mediji, 

vendar meni, da je problem tudi v nas, kako videno interpretiramo, zato se ji zdi, da mora 

imeti človek v sebi neko dispozicijo za razvoj motenj hranjenja. V nasprotju z Sternad (2001) 

in Kodelja (2013), ki pri tem izpostavljata predvsem problem soočanja z odraslostjo in njeno 

odklanjanje, sama meni, da je ţelela prehitro odrasti in si postaviti meje in pričakovanja, ki jih 

ni mogla izpolniti, zato se v srednji šoli ni mogla sprijazniti sama s seboj in je jedla le toliko, 

da se je bila zmoţna učiti in opravljati izpite. Svojo srečo je pripisovala izključno hujšanju in 

verjela, da je njena zunanja podoba pogoj za srečno ţivljenje. Priznava, da dolgo ni razumela, 

da debelost ali suhost ne odraţata posameznikovih osebnostnih lastnosti, saj je menila, da »… 

manj ko tehta, več velja« (str. 127). Tudi Novak Jerman in Jerman (2015) izpostavljata 

»zaţelen videz«, ki ga propagirajo mediji in ki spreminja splošno samopodobo posameznika, 

kar lahko negativno vpliva na razvoj mladostnika.  
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1.3.1 Družbeni lepotni ideal 

Za idealno telo moškega in ţenske v druţbi velja vitko, lepo, fizično dejavno, urejeno, 

dinamično, ambiciozno in tekmovalno telo, kar naj bi ljudem prinašalo samospoštovanje, 

avtonomijo, uspeh, nadzor, srečo in mladost. Vse to propagirajo mediji, motnje hranjenja pa 

lahko predstavljajo negotov odgovor na to, kako posamezniki vidijo sebe in svet. Vseeno pa 

za razvoj motenj hranjenja nikoli ne obstaja le en vzrok, ki bi vplival na to – vedno je skupaj 

več prepletajočih se dejavnikov, med njimi čustva, dogodki in preteklost (Sternad, 2001). 

Kuhar in Leskošek (2008) pravita, da se je vitkost kot kulturni ideal razvila predvsem v času 

od 60-ih let 20. stoletja naprej. Kar 95 odstotkov ţensk takega videza zaradi svoje genetike ne 

more doseči, kar v veliki meri vpliva na oblikovanje posameznikove telesne samopodobe. 

Osnova za nezadovoljstvo s svojim telesom je torej druţba, kasneje pa ga krepijo vrstniki in 

starši – za posameznike, ki se v druţbi ne podredijo idealu vitkosti tako Šegina (2015) pravi, 

da so v druţbi stigmatizirani. Vitkost namreč predstavlja glavno telesno merilo in standard 

kulture, kljub temu da je zelo teţko dosegljiva ter zahteva ogromno truda. Tako sta 

prizadevanje doseči ta ideal in ţelja po tem postala vsakodnevna navada v ţivljenju mnogih 

ţensk. V zahodnem svetu tako ţe mlajša dekleta učijo, da na svoje telo gledajo kot na objekt 

in ga dajejo drugim na ogled in ocenjevanje. Navedena dejstva podpira tudi statistika 

raziskave, ki so jo izvedli Furnham idr. (2002), ki kaţe, da si moški prizadevajo pridobiti 

telesno maso, ker ţelijo postati bolj mišičasti in bi radi dosegli V-obliko telesa, kar se ne 

odraţa v neurejenih vzorcih prehranjevanja, medtem ko je ţenski ideal ekstremne vitkosti 

lahko povod za motnje hranjenja. Tako moški kot tudi ţenske po njihovem mnenju ne morejo 

pobegniti socialno-kulturnim pritiskom, da bi dosegli idealno obliko telesa, vendar pa je treba 

pri tem opozoriti na to, da rezultati te raziskave izhajajo iz srednjega socialno-ekonomskega 

razreda, zato jih ni mogoče posploševati na delovni razred mladostnikov. Izpostavljajo še, da 

so tako moški kot tudi ţenske nezadovoljni s svojimi telesi, ampak pri moških to 

nezadovoljstvo lahko deluje tudi v smeri povečanja telesne mase. Izraz »podhranjen« tako za 

ţenske pomeni nekaj dobrega, medtem ko ga moški vidijo kot nekaj slabega.  

Tudi Kuhar (2002) se strinja, da imajo medijska sporočila glavno vlogo pri definiranju 

pomena fizične privlačnosti, krepijo pa jih neposredni druţbeno-kulturni agenti, med katere 

spadajo druţina in vrstniki. Anketirani v raziskavi, ki so bili najbolj oddaljeni od lastne 

zaznave medijskega ideala, so bili namreč tudi najbolj nezadovoljni s svojim telesnim 

videzom in so v večji meri poročali o hujšanju. Poleg tega so priznali, da mediji, med njimi 

revije, televizija, reklame, moda, pomembno vplivajo na njihove misli in občutke glede telesa. 
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Oglaševalci so tako po Šegina (2015) odvisni od tega, kako slabo se ţenske počutijo glede 

svojih teles, zato jim ustvarijo neko prepričanje o idealnem telesu, ki naj bi ga ţeleli moški. 

Pri tem moram dodati, da so po Olivardia, Pope, Borowiecki in Cohane (2004) šele nedavne 

študije dokazale, da problem telesne samopodobe narašča tudi pri moških, saj je literatura na 

tem področju precej omejena – raziskave, ki so bile izvedene na moških, so omejene z 

dejstvom, da so preučevali le enega ali dva vidika telesne samopodobe namesto celovite, in 

sicer se je večina obstoječih študij navezovala na vitkost v primerjavi z debelostjo. 

Opozarjajo, da sodobni Američani niso zadovoljni s svojim telesom, kar je med drugim tesno 

povezano z motnjami hranjenja in niţjo samopodobo, zato se morajo podporne organizacije 

začeti zavedati tudi skrbi moškega za idealno telo in psihopatologije, ki lahko spremlja to 

skrb. Po Shea in Pritchard (2007) je tako kar deset odstotkov ljudi z anoreksijo in bulimijo 

moških.  

1.3.2 Tipi motenj hranjenja 

Poznamo več tipov motenj hranjenja. Sama sem se osredotočila na tri: anoreksijo nervozo, 

bulimijo nervozo in kompulzivno prenajedanje. Rozman (2013) v svoji knjigi »Umirjenost« 

opisuje še ortoreksijo, ki je bolj sodobna oblika motenj hranjenja in se nanjo nisem posebej 

osredotočala. Zanjo je značilna obsedenost z zdravo prehrano (npr. obsedeno vztrajanje pri 

presni prehrani, zloraba posta in intenzivne telesne vadbe z namenom izgube telesne mase), 

pogosteje pa se pojavlja pri ţenskah v zgodnji ali srednji odraslosti. Novak Jerman in Jerman 

(2015) pa opozarjata tudi na novodoben tip motenj hranjenja – bigoreksijo, ki zadeva 

predvsem fante in v okviru katere nastopi obsedenost s potrebo po mišičastem telesu, čeprav 

je to ţe izrazito. Pri obeh oblikah je tako kot pri anoreksiji, bulimiji in kompulzivnem 

prenajedanju, za posameznike značilna nizka samopodoba in samospoštovanje ter potreba po 

nadzoru.  

1.3.2.1 Anoreksija nervoza 

Po Majcenovič (2012) je William Gull leta 1873 iznašel ime »anoreksija nervoza« in ţe takrat 

pri tem poudaril pomen druţinskih odnosov. Middleton in Smith (2012) jo uvrščata v 

najzgodnejšo obliko motenj hranjenja, ki naj bi se pojavila na prehodu iz otroštva v 

adolescenco. Pri njej je v ospredju velik strah pred debelostjo, posamezniki pa so ob njej 

neizmerno zadovoljni, ker imajo občutek moči in samodiscipline. Po Rozman (2013) za 

posledicami anoreksije umre kar 25 odstotkov ţrtev. V adolescenci je najpogostejša zato, ker 

se marsikateri mladostnik ne more sprijazniti z novo, hitro razvijajočo se telesno podobo in s 
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tem, da dozorevajo v odrasle osebe. O njej govorimo, kadar oseba namenoma vzdrţuje 

telesno maso pod 85 odstotki tiste, ki bi bila primerna za njene proporce in starost ter kadar 

dekle izgubi menstruacijo za vsaj tri mesece zaradi stradanja. Najbolj nevarne in hkrati 

nevidne posledice anoreksije so, da mišice propadejo dobesedno do kosti, tudi srce oslabi, 

telesni organi v trebušni votlini pa se povesijo, kar lahko ovira njihovo funkcijo. Iztirjena je 

tudi ţleza ščitnica, zato se ustavi menstrualni cikel pri dekletih in kvari termoregulacija. 

Pojavi se okvarjena funkcija moţganov in z njo motnje v koncentraciji ter moten ritem spanja. 

Kodelja (2013) opozarja še na porušeno ravnovesje snovi v krvi, kar ima lahko za posledico 

osteoporozo, depresijo, gangreno in neplodnost. Lorenčič (2014) opisuje, da je imela s tem, 

ko je nadzorovala svojo telesno maso, tudi občutek, da nadzoruje svoje ţivljenje. Pravi, da je 

bil pri njej ta problem povezan s slabšo samopodobo, ki je po njenem mnenju »… 

predstavljala maternico razvoja anoreksije« (str. 21). Po desetih letih boja z anoreksijo pravi, 

da je ta ţe način ţivljenja brez svobode, uţivanja in ljubezni do samega sebe. Meni, da je 

vanjo padla zaradi pretiranega upoštevanja vsega, kar je prav, s svojo šibkostjo pa je le ţelela 

pokazati, da potrebuje toplino, bliţino in ljubezen. Tudi Sternad (2001) anoreksijo povezuje z 

ekstremnim perfekcionizmom, redom in ambicioznostjo. 

1.3.2.2 Bulimija nervoza 

Bulimija nervoza se po mnenju Middleton in Smith (2012) največkrat pojavi na prehodu iz 

adolescence v odraslost. Zanjo je prav tako značilen stalen strah pred debelostjo, vendar pa jo 

spremlja občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem, saj so zanjo značilna 

ponavljajoča se obdobja prenajedanja, ki jim največkrat sledi bruhanje, manj pogosto pa 

zloraba odvajal, diuretikov in klistiranje, da bi zauţito hrano čim prej spravili iz telesa. Za 

njenimi posledicami, med katerimi so najpogostejše motnje srčnega ritma, ţelodčne krvavitve 

in samomor, po Sternad (2001) umre 15 odstotkov bolnikov. O bulimiji po Rozman (2013) 

govorimo, ko se prej opisano vedenje ponavlja vsaj dvakrat tedensko v obdobju treh mesecev. 

Telesna masa takih posameznikov je običajno vseeno blizu normalne. S prenajedanjem te 

osebe sproţijo omotičnost in potešenost, zato se navaden občutek sitosti okvari, njegove 

napade pa sproţijo negativna čustva, kot so ţalost, tesnoba, konflikti v odnosih ipd. Zaradi 

kasneje izzvanega bruhanja lahko pri teh osebah opazimo rumenkasto obarvane zobe ter ţulje 

ali odrgnine na hrbtu dlani ali prsta (Russelov znak za izzvano bruhanje). Za razliko od 

anoreksije pa osebe z bulimijo po Kodelja (2013) nimajo nujno prenizke telesne mase, zato za 

njih lahko niti ne vemo, da so njene ţrtev. Drugi znaki, ki še kaţejo na njen razvoj, pa so: 

otekle ţleze slinavke (okrogel obraz), vneta grlo in ţrelo, cepljenje las in nohtov, nezdrava 
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polt, razpokane ustnice, teţave z glasilkami, bolezni zob, zaprtje, vrtoglavica in 

omedlevica … 

1.3.2.3 Kompulzivno prenajedanje 

Za kompulzivno prenajedanje pa Middleton in Smith (2012) pravita, da je najpogostejši na 

prehodu iz zgodnje v srednjo odraslost. Zanj je značilno nenadzorovano prenajedanje, kjer 

bolniki v pribliţno dveh urah zauţijejo ogromne količine hrane, sledi pa mu občutek krivde in 

pomanjkanja nadzora. Bolniki s to motnjo imajo zato večinoma previsoko telesno maso, saj 

ne zlorabljajo manevrov za čiščenje, ali pa jih le včasih. Lahko se pojavi tudi v kombinaciji z 

anoreksijo ali bulimijo. Po Kodelja (2013) si ti ljudje ţelijo, da bi bili vredni zaupanja, za njih 

pa je spet značilna šibka samopodoba in nizko samospoštovanje. Pri tej motnji hranjenja 

elementi zasvojenosti pridejo najbolj do izraza, s čimer se strinja tudi Rozman (2013). 

Opozarja namreč, da lahko privede do obsedenosti s hrano, ki predstavlja hudo obliko 

zasvojenosti, saj je zanjo prav tako značilna abstinenčna kriza, pri tem pa je hrana sama po 

sebi nujna za preţivetje in se ji zato ni moč povsem odpovedati, kot je to moţno pri alkoholu 

in cigaretah.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V raziskavi sem se posvetila problemu telesne samopodobe mladostnikov v povezavi s 

tveganjem za razvoj motenj hranjenja. Namen je bil ugotoviti, ali med njima obstaja kakršna 

koli povezanost, kako mladostniki vidijo sami sebe in kakšen je njihov odnos do hrane. Ţe 

Kuhar in Leskošek (2008) sta izpostavila prejšnje raziskave, ki kaţejo na to, da je v zahodnih 

kulturah večina ţensk nezadovoljnih s svojim telesom in telesno maso, še posebej s stegni, 

trebuhom in boki. Veliko ţensk tako od adolescence naprej spremlja depresija in nizko 

samospoštovanje, saj svojega telesa ne morejo prilagoditi pričakovanjem druţbe, poleg tega 

pa so prepričane, da je telesna masa ena izmed glavnih dejavnikov ţenske privlačnosti. V 

raziskavi, ki so jo izvedli Olivardia idr. (2004), pa so ugotovili, da je za moške značilen 

zastrašujoč prepad med dejansko in ţeleno mišičnostjo, kar lahko odraţa socialne in medijske 

pritiske na modernega moškega; predlagali so, da bi lahko mišično podcenjevanje sluţilo kot 

orodje za ocenjevanje motenj hranjenja pri moških, tako kot lahko temu sluţi debelostno 

pretiravanje pri ţenskah.  

2.1.1 Cilji raziskave 

V predelanem gradivu je bilo v do sedaj izvedenih raziskavah ugotovljeno, da je pojav motenj 

hranjenja pri mladostnikih povezan z različnimi dejavniki, med drugim z druţino, 

posameznikovim otroštvom, vrstniki, stresom, spoprijemanjem s pomanjkanjem znanja, 

perfekcionizmom, spolom in idealnim telesom, ki ga promovira današnja druţba. 

Osredotočila sem se torej na to, kako telesna samopodoba vpliva na njihov razvoj. Cilji 

diplomske raziskave so bili: 

 ugotoviti zadovoljstvo mladostnikov s sedanjo telesno samopodobo in to povezati s 

posameznikovim načinom prehranjevanja ter tveganjem za pojav motenj hranjenja; 

 ugotoviti, kako mladostniki zaznavajo lastno telesno zdravje in to povezati s 

posameznikovim načinom prehranjevanja, ter  

 ugotoviti stališča mladostnikov do ideala telesa, ki ga promovira druţba, in to povezati 

oziroma primerjati s tem, v kolikšni meri mladostniki z niţjo in višjo telesno 

samopodobo stremijo k temu idealu. 
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2.1.2 Raziskovalna vprašanja 

Glede na navedene cilje diplomske naloge so bila raziskovalna vprašanja naslednja: 

 Ali je za mladostnike bolj značilna višja oziroma bolj zdrava ali niţja oziroma manj 

zdrava (telesna) samopodoba? 

 Kako in v kolikšni meri zadovoljstvo mladostnikov s sedanjo telesno samopodobo 

vpliva na njihov način prehranjevanja? 

 Na kakšen način se prehranjujejo mladostniki, ki v večji meri niso zadovoljni s svojim 

telesom in ali lahko to vodi v razvoj motenj hranjenja? 

 Kako posameznikova šibka telesna samopodoba vpliva na tveganje za pojav motenj 

hranjenja? 

 Kakšen je odnos med lastno zaznavo telesnega zdravja in posameznikovim načinom 

prehranjevanja? 

 Kolikšno je tveganje za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih, ki se počutijo manj 

zdrave? 

 Kako so negativna in/ali pozitivna stališča mladostnikov do ideala telesa, 

promoviranega v druţbi, povezana z njihovo telesno samopodobo in v kolikšni meri 

glede na to stremijo k dosegu »idealnega telesa«? 

2.2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

2.2.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno raziskovalno paradigmo; pri tem sem 

uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

2.2.2 Vzorec 

Vzorec raziskave je predstavljalo 94 učencev 7., 8. in 9. razreda, skupaj šest oddelkov 

osnovne šole. Od tega je bilo 56 deklet, katerih povprečna starost je bila 13,4 let, in 38 fantov, 

katerih povprečna starost je bila 13,7 let. 

2.2.3 Opis instrumenta 

Instrument je na začetku vseboval dve osnovni vprašanji, ki sta se nanašali na spol in starost 

učencev. Samopodobo sem ugotavljala z numerično ocenjevalno lestvico, ki se je nanašala na 

splošno samopodobo (pri tem je 5 pomenilo »zelo dobro« 1 pa »zelo slabo«), in lestvico 
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stališč s poudarkom na telesni samopodobi (pri tem je 5 pomenilo »se popolnoma strinjam« in 

1 »se sploh ne strinjam«). Način prehranjevanja mladostnikov, doţivljanje lastnega zdravja in 

dejavnike, ki po mnenju učencev najpogosteje vodijo v razvoj motenj hranjenja, sem 

ugotavljala s šestimi vprašanji zaprtega tipa z enim moţnim odgovorom. V kolikšni meri 

posamezniki teţijo k (nedosegljivemu) druţbenemu idealu telesa, pa so mi pokazala 

vprašanja, ki so vsebovala skice treh različnih postav moških in ţensk – anketiranci so na 

lestvici od 3 (pomeni »najbolj zaţelen v druţbi«) do 1 (»najmanj zaţelen v druţbi«) razvrstili 

tri skice moških in ţenskih teles, ki naj bi bili po njihovem mnenju najbolj oz. najmanj 

zaţeleni v druţbi. Na voljo so imeli tri skice, ki jih je izključno za namene raziskave narisala 

hči očetovega bratranca in pri katerih sem se opirala na tipologijo osebnosti po Kretschmerju 

(1921, v Musek in Pečjak, 2001).  

 

Skica 1: Moški tipi postave (na levi) in ţenski tipi postave (na desni)  

Tako pri moških kot tudi pri ţenskah je prva skica predstavljala atletsko konstitucijo telesa, za 

katerega je po Kretschmerju (1921, v Musek in Pečjak, 2001) značilno krepko okostje, močno 

mišičje, široka ramena, krepek prsni koš in raven trebuh. Druga skica je po Kretschmerju 

(1921, v Musek in Pečjak, 2001) predstavljala tip piknika, za katerega velja, da je niţje 

postave, debelušen, ima neţne in suhe roke in noge, veliko okroglo glavo in širok obraz, 

zadnja skica pa astenični tip telesa, ki po njegovem mnenju predstavlja suhega in visokega 

posameznika, ki ima šibko mišičje rok in nog, dolg nos in majhno spodnjo čeljust.  

2.2.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Za postopek zbiranja podatkov sem izbrala anketo, saj sem menila, da bom z njo pridobila 

najbolj objektivne podatke. Z anketnim vprašalnikom sem zbirala podatke o mladostnikovem 
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sprejemanju samega sebe v povezavi s tveganjem za razvoj motenj hranjenja, o njihovem 

prehranjevanju ipd. Anketa je bila anonimna. 

Podatke sem obdelala na deskriptivni ravni statistične analize, uporabila pa sem postopek 

seštevanja enakih odgovorov, ki sem jih vnesla v program Excel in tam na podlagi dobljenih 

rezultatov oblikovala tabele. Izračunala sem tudi deleţe posameznih odgovorov pri nekaterih 

vprašanjih in jih grafično predstavila. Posebej me je zanimala pogostost manj zdrave telesne 

samopodobe v povezavi z motnjami hranjenja. Ugotovitve sem povezala s tveganjem za 

razvoj motenj hranjenja glede na to, kakšne prehranjevalne navade so imeli učenci z manj 

zdravo in tisti z bolj zdravo samopodobo. To mi je dalo podlago za boljše razumevanje 

motenj hranjenja in razumevanje pomena celostne obravnave oseb s temi motnjami, saj 

menim, da ima pojav motenj hranjenja vselej globlji izvor, ki se skriva v posamezniku. Ta 

predstavlja zelo pomemben dejavnik razumevanja mladostnikov, ki se spopadajo s to duševno 

stisko v šolskem okolju, kjer preţivijo velik del svojega vsakdana. 
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3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.1 REZULTATI KVANTITATIVNE ANALIZE 

Deset anketnih vprašalnikov je bilo neprimernih za obdelavo, od tega osem, ki so jih izpolnila 

dekleta, in dva, ki so ju izpolnili fantje. Tako sem analizirala podatke iz 48 vprašalnikov 

učenk in 36 vprašalnikov učencev, skupno podatke iz 84 vprašalnikov. Učence sem razdelila 

v kategorijo z bolj zdravo in manj zdravo telesno samopodobo na podlagi odgovorov, ki sem 

jih pridobila pri drugem vprašanju anketnega vprašalnika, izbrala sem merilo od 1 (»se sploh 

ne strinjam«) do 5 (»se popolnoma strinjam«). Med učence z bolj zdravo telesno samopodobo 

sem štela tiste, pri katerih so prevladovali odgovori »se popolnoma strinjam«, med učence z 

manj zdravo telesno samopodobo pa tiste, pri katerih so prevladovali odgovori z oceno 2 ali 1. 

Učencev z bolj zdravo telesno samopodobo je bilo 47, medtem ko je bilo tistih z manj zdravo 

27. Deset učencev se je glede na rezultat uvrstilo v kategorijo učencev z neizstopajočo telesno 

samopodobo. V to kategorijo sem vključila vse, pri katerih so pri drugem vprašanju 

prevladovali odgovori z oceno 3.  

3.2 TELESNA SAMOPODOBA IN PREHRANJEVANJE UČENCEV  

Iz grafa 1 je razvidno, da večina anketiranih učencev dobro sprejema kritiko, zelo dobro 

obvladuje stresno situacijo, je zelo odgovornih in zelo dobro opravlja dolţnosti ter je odlična 

v samostojnem odločanju. 

 

Graf 1: Odgovori učencev na vprašanje: »Oceni, kako dobro izraţaš nekatere svoje lastnosti.« 
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* Pri tem 1 pomeni »zelo slabo izražanje«, 5 pa »zelo dobro izražanje«. 

Iz grafa 2 lahko razberemo, da so učenci v večini zadovoljni s svojim telesnim videzom, 

telesno maso in z razmerjem med svojo telesno maso in višino. Menijo, da imajo lepo 

postavo, se v svoji koţi dobro počutijo in je zdravje za njih pomembnejše kot videz. Všeč so 

jim tudi njihove oči. Poleg tega še kar skrbijo za zunanji videz in menijo, da je njihovim 

vrstnikom všeč njihov telesni videz.  

 

Graf 2: Odgovori učencev na vprašanje: »Označi svoje strinjanje s posameznimi trditvami.« 

* Pri tem 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pa »se popolnoma strinjam«.  

Graf 3 prikazuje odgovore učencev na vprašanje glede njihove telesne mase.  
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Graf 3: Odgovori učencev na vprašanje: »Kako skrbiš za to, da tvoja tehtnica kaţe vedno 

pribliţno enako?« 

Pribliţno tretjina učencev (37 %) se ukvarja z raznimi telesnimi dejavnostmi, da bi obdrţali 

optimalno telesno maso, 19 % jih pazi, kaj jedo, 18 % jih za to ne skrbi, 14 % pa se jih je 

odločilo za kombinacijo več moţnih odgovorov, v večini za odgovora »pazim, kaj jem – 

izogibam se ţivilom, ki redijo, vendar s tem ne pretiravam« in »ukvarjam se z raznimi 

telesnimi dejavnostmi«. 

Odgovori na četrto vprašanje anketnega vprašalnika so prikazani v grafu 4. Vidimo lahko, da 

se 45 % učencev prehranjuje zdravo kar se tiče rednih obrokov, vendar pa radi uţivajo 

pekovske in slaščičarske izdelke (odgovor d). Pribliţno četrtina (27 %) se jih je odločila za 

odgovor c, kar pomeni, da vsak dan redno zajtrkujejo in se trudijo zauţiti tri do pet obrokov 

dnevno ter večkrat dnevno uţivajo sadje in zelenjavo. Pri tem se izogibajo energijsko bogatim 

in hranilno revnim ţivilom. Po navadi ne zajtrkuje, večkrat tedensko uţiva pekovske in 

slaščičarske izdelke, in redko sadje in zelenjavo 16 % učencev (odgovor b), medtem ko 2 % 

učencev redno zajtrkujeta, ostalih obrokov pa nimata urejenih (odgovor a). Desetina (10 %) 

učencev se je odločilo za odgovor e – zanje ne velja nič od naštetega. 
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Graf 4: Odgovori učencev na vprašanje: »Kako se prehranjuješ?« 

Iz grafa 5 je razvidno, da 44 % učencev meni, da so telesno zdravi, saj za to skrbijo z zdravo 

in uravnoteţeno prehrano in zmerno telesno vadbo (odgovor c), 25 % jih meni, da so telesno 

zdravi, ne da bi za to skrbeli (odgovor d), in 5 % jih meni, da njihovo telesno zdravje ni v 

najboljšem stanju, vendar se s tem ne obremenjujejo (odgovor b). Odgovor a (»Svoje telesno 

zdravje bi rad/-a izboljšal/-a, vendar ne vem, kako.«) in odgovor e (»Nič od naštetega) je 

izbralo po 13 % anketiranih. 

 

Graf 5: Odgovori učencev na vprašanje: »Kaj meniš glede svojega telesnega zdravja?« 

Graf 6 prikazuje mnenje učencev glede vpliva količine in vrste zauţite hrane na njihovo 

zdravje. Večina (34) jih meni, da vplivata zmerno, 15 jih meni, da vplivata v veliki meri, in 10 

anketirancev meni, da nimata vpliva. Devet jih je odgovorilo, da količina in vrsta zauţite 
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hrane zelo močno vplivata na njihovo zdravje, osem anketirancev je odgovorilo, da imata 

malo vpliva, in prav tako 8, da imata zelo malo vpliva.  

 

Graf 6: Odgovori učencev na vprašanje: »Kolikšen vpliv misliš, da imata količina in vrsta 

zauţite hrane na tvoje zdravje?« 

Iz grafa 7 razberemo, da je 29 % učencev mnenja, da najpogosteje vodi v razvoj motenj 

hranjenja slaba telesna samopodoba, takoj za tem s 27 % sledi kombinacija več moţnih 

odgovorov, kjer izstopata slaba telesna samopodoba in vpliv različnih medijev. Po mnenju 

18 % anketirancev imajo največji vpliv različni mediji (radio, televizija, internet, revije …) in 

15 % jih meni, da k temu največkrat prispevajo negativni odnosi z vrstniki. Manj kot 6 % 

učencev meni, da najpogosteje v razvoj motenj hranjenja vodi nerazumevanje s starši, dednost 

ali drugo. 
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Graf 7: Odgovori učencev na vprašanje: »Kateri od naštetih dejavnikov po tvojem mnenju 

najpogosteje vodi v razvoj motenj hranjenja?« 

Graf 8 kaţe, da je 31 učencev včasih strah, da bi se zredili, 22 učencev strahu ne doţivlja 

nikoli, 16 učencev je zelo pogosto strah, da bi se zredili, in 15 jih ta strah doţivi redko. 

 

Graf 8: Odgovori učencev na vprašanje: »Kako pogosto te je strah, da bi se zredil/-a?« 
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3.2.1 Učenci z bolj zdravo telesno samopodobo 

Več kot polovico (56 %) učencev sem uvrstila v kategorijo z bolj zdravo samopodobo, saj jih 

je od tega 28 pri drugem vprašanju odgovorilo, da so zadovoljni s svojim telesnim videzom, 

26 jih je zadovoljnih s svojo telesno maso in 25 z razmerjem med njihovo telesno maso in 

višino. 22 jih tudi meni, da imajo lepo postavo, in 35 jih meni, da so jim všeč njihove oči. 

Prav tako jih je 32 obkroţilo, da se v svoji koţi počutijo odlično. Zdravje je za 31 učencev 

pomembnejše kot videz, kljub temu pa jih večina (16) zelo skrbi za svoj zunanji videz, saj jim 

je pomembno, kako jih vidijo drugi. 

Dvajset učencev je pri prvem vprašanju ocenilo, da zelo dobro (ocena 4) sprejemajo kritiko, 

devet pa, da jo sprejemajo odlično (ocena 5). Tudi stresno situacijo učenci z bolj zdravo 

telesno samopodobo obvladujejo zelo dobro, saj jih je to lastnost 18 ocenilo z oceno 4. 

Dvaindvajset učencev meni, da imajo odlično razvito odgovornost in zmoţnost samostojnega 

odločanja. Kar se tiče razvitosti dolţnosti pa jih je 21 ocenilo, da to opravljajo zelo dobro.  

Pri tretjem vprašanju se je izkazalo, da 41 % učencev z bolj zdravo telesno samopodobo 

izvaja razne telesne dejavnosti, da ohranjajo svojo telesno maso pribliţno enako. Petina 

(19 %) jih za to ne skrbi, 17 % pa jih pazi, kaj jedo. Nekateri (15 %) se ukvarjajo s telesnimi 

dejavnostmi in pazijo, kaj jedo, (kombinacija odgovorov b in e – šest učencev) ali pa za to ne 

skrbijo in se ukvarjajo s športom (kombinacija odgovorov c in e – en učenec). Le malo (2 %) 

učencev je obkroţilo tudi odgovor, da so na dietah.  

Glede na rezultate četrtega vprašanja je prehrana 40-ih odstotkov učencev z bolj zdravo 

telesno samopodobo dokaj zdrava, kar pomeni, da imajo tri redne obroke na dan, vendar pa 

radi uţivajo pekovske in slaščičarske izdelke (odgovor d), medtem ko jih 36 % redno 

zajtrkuje in se trudi uţivati tri do pet obrokov dnevno, večkrat dnevno uţivajo sadje in 

zelenjavo ter se izogibajo ocvrti hrani, pekovskim in slaščičarskim izdelkom in podobnim 

energijsko bogatim in hranilno revnim ţivilom (odgovor c). Nekako desetina (13 %) učencev 

je obkroţila odgovor b, ki je predvideval, da zjutraj ne zajtrkujejo, večkrat tedensko uţivajo 

ocvrto hrano in pekovske ter slaščičarske izdelke, sadje in zelenjava pa so le redko na 

njihovem jedilniku. Nekateri (9 %) menijo, da za njih ne velja nič od naštetega (odgovor e) – 

dva sta zapisala, da ne uţivata zajtrka, ostali obroki pa so redni in urejeni, dva pa menita, da 

imata pestro prehrano. Skoraj noben učenec (2 %) se ni odločil za odgovor a (»redno 

zajtrkujem, ostalih obrokov pa bolj nimam urejenih in tako teţko zauţijem pet obrokov na 

dan, ki bi bili zdravi in uravnoteţeni«). 
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Večina učencev (53 %) pri petem vprašanju meni, da so telesno zdravi, saj za to skrbijo z 

zdravo in uravnoteţeno prehrano ter zmerno telesno vadbo (odgovor c), 28 % pa jih je 

mnenja, da so telesno zdravi, ne da bi za to skrbeli. Devet odstotkov učencev je obkroţilo 

odgovor e, kar pomeni, da glede svojega telesnega zdravja nimajo mnenja, osem odstotkov 

učencev pa se je odločilo za odgovor b, kar pomeni, da mislijo, da njihovo telesno zdravje ni 

v najboljšem stanju, vendar se s tem ne obremenjujejo. Dva odstotka učencev sta se odločila 

za odgovor a, kjer je bilo napisano, da bi svoje telesno zdravje radi izboljšali, vendar ne vedo, 

kako naj to naredijo.  

Šesto vprašanje je pokazalo, da 20 učencev od 47 meni, da količina in vrsta zauţite hrane 

zmerno vplivata na njihovo zdravje, devet pa jih meni, da vplivata v veliki meri. Pet se jih je 

odločilo, da nimata vpliva, in pet, da imata malo vpliva. Pet pa se jih je tudi odločilo, da zelo 

močno vplivata na njihovo zdravje. 

Tretjina (32 %) učencev se je pri sedmem vprašanju odločilo za kombinacijo več moţnih 

odgovorov. Štirje od teh učencev menijo, da v razvoj motenj hranjenja vodi kombinacija 

nerazumevanja s starši, negativnih odnosov z vrstniki in slaba telesna samopodoba; štirje 

menijo, da v to vodita slaba telesna samopodoba in mediji; dva učenca sta se odločila za 

kombinacijo odgovorov b (negativni odnosi z vrstniki) in d (vpliv medijev) ter dva za b in c 

(slaba telesna samopodoba). En učenec meni, da kar vsi našteti dejavniki vodijo v razvoj 

motenj hranjenja, in eden, da v to ne vodi le dednost. Eden pa pravi, da v to vodijo negativni 

odnosi z vrstniki, slaba telesna samopodoba in vpliv medijev. Takoj za tem 26 % učencev 

meni, da v razvoj motenj hranjenja najpogosteje vodi le vpliv različnih medijev (televizija, 

internet, radio, revije ipd.), 17 % učencev pa je prepričanih, da v to vodijo le negativni odnosi 

z vrstniki. Nekateri (15 %) učenci se nagibajo k temu, da je za to kriva le slaba telesna 

samopodoba, 6 % pa jih meni, da za tem stoji nerazumevanje s starši. Za to, da dednost 

najpogosteje vodi v razvoj motenj hranjenja, se je odločil le en učenec, prav tako se je en 

učenec odločil za odgovor g (drugo), pod katerega je zapisal, da za to ni krivo nič. 

Večina (17) učencev z bolj zdravo telesno samopodobo je pri osmem vprašanju odgovorila, 

da jih ni nikoli strah, da bi se zredili, medtem ko jih je 15 tega včasih strah. Pet učencev od 47 

je tega strah zelo pogosto. 

Pri devetem vprašanju (tabela 1) so se morali učenci opredeliti, katera oblika moškega telesa 

se jim zdi v druţbi najmanj zaţelena (ocena 1) in katera najbolj (ocena 3). Kot je razvidno iz 

tabele 1, se je večina učencev odločila za kombinacijo odgovorov 3-1-2, kar pomeni, da 

menijo, da je v druţbi za moške najbolj zaţelen atletski tip postave in najmanj piknični tip, 

opredeljeni po Kretschmerju (1921, v Musek in Pečjak, 2001). 
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Tabela 1: Odgovori učencev z bolj zdravo telesno samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

moškega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?« 

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj 

zaželena v družbi«. 

Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip moške postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij  2 2 1  3 39 

 

Tudi pri desetem vprašanju (tabela 2) se je večina učencev z bolj zdravo telesno samopodobo 

odločila za kombinacijo odgovorov 3-1-2, kar pomeni, da imajo glede ţelenega ţenskega 

telesa v druţbi enako mnenje kot glede moškega. Vseeno pa malo izstopa tudi odgovor 3-2-1, 

za katerega se je odločilo devet učencev in pomeni, da menijo, da je za ţenske astenična 

postava v druţbi najmanj zaţelena. 

Tabela 2: Odgovori učencev z bolj zdravo samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

ţenskega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?« 

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj 

zaželena v družbi«. 
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Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip ženske postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij 1 4 2  9 31 

 

3.2.2 Učenci z manj zdravo telesno samopodobo 

V kategorijo učencev z manj zdravo telesno samopodobo sem uvrstila 27 anketirancev, saj se 

jih je pri drugem vprašanju devet odločilo za odgovor »nezadovoljna s svojim telesnim 

videzom« (ocena 1) oziroma so glede tega neopredeljeni (devet tudi z oceno 3), v enajst 

učencev ni zadovoljnih s svojo telesno maso in menijo, da nimajo lepe postave. Kljub temu 

deset učencev pravi, da je njihov telesni videz dokaj prijeten in so jim všeč njihove oči ter da 

se v svoji koţi dokaj dobro počutijo (za oceno 4 se je odločilo deset učencev). Devet jih meni, 

da njihovim vrstnikom ni všeč njihov telesni videz, kljub temu pa zelo skrbi za svoj zunanji 

videz le pet učencev, saj je enajstim učencem) zdravje pomembnejše kot videz. Prav tako 

enajst učencev meni, da niso tako postavni kot večina drugih ljudi.  

Glede sprejemanja kritike pri drugem vprašanju največ (10) učencev meni, da jo sprejemajo 

še kar dobro (ocena 3), stresno situacijo pa naj jih največ (8) obvladuje zelo dobro (ocena 4). 

Prav tako se je največ (12) učencev odločilo za oceno 4 pri postavki »razvitost odgovornosti« 

in »razvitost dolţnosti«. Večina (10) pa jih meni, da so v samostojnem odločanju odlični 

(ocena 5). 

Na tretje vprašanje je 26 % učencev odgovorilo, da za svojo optimalno telesno maso skrbi z 

raznimi telesnimi dejavnostmi, in 22 % tako, da pazijo, kaj jedo. Osemnajst odstotkov 

učencev se je odločilo za kombinacijo več moţnih odgovorov, in sicer trije za kombinacijo ţe 

zgoraj omenjenih ter dva za diete in telesno dejavnost. Nekaj več učencev kot tistih z bolj 

zdravo telesno samopodobo (11 %) je obkroţilo odgovor »ne jem – stradam«. Štiri odstotke 

učencev pa za to skrbi le z dietami in prav tako 4 % z ničemer od naštetega. 

Več kot polovica učencev (52 %) je pri četrtem vprašanju odgovorila, da se prehranjujejo 

zdravo kar se tiče rednih obrokov, vendar pa radi uţivajo pekovske in slaščičarske izdelke. 
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Petnajst odstotkov učencev vsak dan zajtrkuje in se trudi zauţiti tri do pet obrokov na dan, 

večkrat dnevno uţiva sadje in zelenjavo, izogiba pa se ocvrti hrani ter pekovskim in 

slaščičarskim izdelkom. Prav tako je 15 % učencev obkroţilo odgovor e (nič od naštetega) – 

dva sta dopisala, da jesta vse, kar jima »paše«, in dva, da le včasih zajtrkujeta, sicer pa je 

njuna prehrana zdrava. Petnajst odstotkov učencev se je odločilo tudi za odgovor b (po navadi 

zjutraj ne jedo zajtrka, večkrat tedensko uţivajo ocvrto hrano, pekovske in slaščičarske 

izdelke, sadje in zelenjava pa so redko na njihovem jedilniku), prehrana 3 % učencev pa 

obsega reden zajtrk z neurejenostjo ostalih obrokov (odgovor a). 

Pri petem vprašanju so bile razlike v odgovorih zelo majhne – 33 % učencev meni, da bi svoje 

telesno zdravje radi izboljšali, vendar ne vedo, kako; 26 % jih meni, da so telesno zdravi, saj 

za to skrbijo z zdravo in uravnoteţeno prehrano ter zmerno telesno vadbo; 22 % učencev 

pravi, da so glede svojega telesnega zdravja neopredeljeni, in 19 %, da so telesno zdravi, ne 

da bi za to skrbeli. 

Šesto vprašanje je pokazalo podobne odgovore kot pri učencih z bolj zdravo telesno 

samopodobo. Največkrat je bil namreč obkroţen odgovor d, vendar pa mu je takoj za tem 

sledil odgovor e, kar pomeni, da se zdi učencem z manj zdravo telesno samopodobo vpliv 

količine in vrste zauţite hrane na njihovo zdravje večji. Vseeno pa je pet učencev odgovorilo 

tudi, da količina in vrsta hrane, ki jo uţivamo, ne vplivata na naše zdravje. 

Skoraj polovica (41 %) učencev z manj zdravo telesno samopodobo glede na odgovore pri 

sedmem vprašanju meni, da ta največkrat vodi v razvoj motenj hranjenja. Skoraj tretjina 

(29 %) jih meni, da temu botruje več dejavnikov hkrati – dva učenca sta obkroţila slabo 

telesno samopodobo in vpliv medijev, dva vse naštete dejavnike razen dednosti, eden se je 

odločil za negativne odnose z vrstniki in slabo telesno samopodobo, eden za kombinacijo 

nerazumevanja s starši, negativnih odnosov z vrstniki in vplivov različnih medijev, eden za 

negativne odnose z vrstniki, slabo telesno samopodobo in medije ter prav tako eden za 

odgovore b (negativni odnosi z vrstniki), c (slaba telesna samopodoba) in g (drugo, kjer je 

izpostavil stres). Pribliţno desetina (11 %) učencev pa je za najpogostejši dejavnik, ki vodi v 

razvoj motenj hranjenja, izpostavilo različne medije, in prav tako 11 % negativne odnose z 

vrstniki. En učenec se je odločil, da k temu prispeva le dednost, in en za odgovor g, kjer je 

zapisal, da ne ve, kaj bi lahko vodilo v razvoj teh motenj. 

Pri učencih z manj zdravo telesno samopodobo je iz rezultatov osmega vprašanja razvidno, da 

jih je enajst od 27 zelo pogosto strah, da bi se zredili, medtem ko imajo te strahove redko ali 

jih nikoli nimajo štirje učenci.  
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Iz tabele 3 je razvidno, da se večina učencev z manj zdravo samopodobo glede zaţelenega 

tipa postave moških v druţbi strinja s tistimi z bolj zdravo samopodobo – najbolj je zaţelen 

atlet in najmanj piknik. 

Tabela 3: Odgovori učencev z manj zdravo samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

moškega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?« 

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj 

zaželena v družbi«. 

Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip moške postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij  4 1  2 20 

 

Tudi pri najbolj zaţelenem ţenskem telesu v druţbi se učenci z manj zdravo telesno 

samopodobo pridruţujejo mnenju učencev z bolj zdravo samopodobo, kar je prikazano v 

tabeli 4. 

Tabela 4: Odgovori učencev z manj zdravo samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

ţenskega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?« 

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj 

zaželena v družbi«. 
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Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip ženske postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij 1 4 2 1 3 16 

 

3.2.3 Učenci z neizstopajočo telesno samopodobo 

Deset učencev sem glede na odgovore pri drugem vprašanju uvrstila v kategorijo tistih, z 

neizstopajočo telesno samopodobo – sedem od teh jih je neopredeljenih (ocena 3) glede tega, 

ali imajo lepo postavo, pet glede tega, ali je njihovim vrstnikom všeč njihov telesni videz, pet 

glede tega, ali zelo skrbijo za svoj zunanji videz, saj se jim zdi pomembno, kako jih vidijo 

drugi, štirje glede tega, ali so bolj telesno privlačni kot njihovi prijatelji, 5 glede tega, ali so 

zadovoljni s svojo telesno maso, in 5 glede tega, ali so jim všeč njihove oči. Sicer je večina od 

teh (7) zadovoljna s svojim telesnim videzom (ocena 4), vendar pa je pet učencev prav tako 

neopredeljenih glede tega, ali so tako postavni kot večina drugih ljudi. Kljub temu se pet 

učencev od desetih dobro počuti v svoji koţi, za šest učencev pa je zdravje pomembnejše kot 

videz. 

Sedem od desetih učencev, ki sem jih uvrstila v kategorijo učencev z neizstopajočo 

samopodobo, je pri prvem vprašanju označilo, da kritiko sprejemajo srednje dobro (ocena 3) 

in da prav tako dobro obvladujejo stresno situacijo (štirje od desetih učencev). Štirje tudi 

menijo, da so zelo odgovorni (ocena 4), in pet jih meni, da odlično opravljajo svoje dolţnosti. 

Tudi glede samostojnega odločanja jih večina (7) meni, da so tega zelo sposobni ali celo 

odlično sposobni. 

Glede na odgovore pri tretjem vprašanju polovica učencev za svojo optimalno telesno maso 

skrbi z raznimi telesnimi dejavnostmi, medtem ko jih 20 % za to sploh ne skrbi, prav tako 

20 % pa za to skrbi tako, da se izogibajo ţivil, ki redijo, vendar s tem ne pretiravajo. Deset 

odstotkov učencev pa pravi, da za njih ne velja nič od naštetega. 

Rezultati četrtega vprašanja so pokazali, da je prehrana polovice učencev zdrava, kar se tiče 

rednih obrokov, vendar pa radi uţivajo pekovske in slaščičarske izdelke. Skoraj tretjina 
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(30 %) učencev po navadi zjutraj ne jé zajtrka in večkrat tedensko uţiva ocvrto hrano in 

pekovske in slaščičarske izdelke, sadje in zelenjava pa so redko na njihovem jedilniku. 

Medtem 20 % učencev redno zajtrkuje in se trudi zauţiti tri do pet obrokov na dan, večkrat 

dnevno uţiva sadje in zelenjavo in se izogiba ocvrti hrani in pekovskim ter slaščičarskim 

izdelkom.  

Polovica učencev je pri petem vprašanju izbrala odgovor, da so telesno zdravi, saj za to 

skrbijo z zdravo in uravnoteţeno prehrano in zmerno telesno vadbo, medtem ko jih 30 % 

meni, da so telesno zdravi, ne da bi za to skrbeli. Desetina (10 %) učencev bi rado izboljšalo 

svoje telesno zdravje, vendar ne vedo, kako naj to doseţejo, prav tako je 10 % neopredeljenih 

glede svojega telesnega zdravja (odgovor e: nič od naštetega). 

Pri šestem vprašanju je večina učencev (6) menila, da količina in vrsta zauţite hrane zmerno 

vplivata na njihovo zdravje, štirje pa menijo, da imata malo vpliva. Nobeden od učencev ne 

meni, da ima hrana velik vpliv na njihovo zdravje. 

Več kot polovica (60 %) učencev je pri sedmem vprašanju obkroţila, da le slaba telesna 

samopodoba najpogosteje vodi v razvoj motenj hranjenja, medtem ko jih 20 % meni, da k 

temu največ prispevajo negativni odnosi z vrstniki, in prav tako 20 %, da glavni razlog tiči v 

dednosti. Nobeden od učencev se ni odločil za noben drug odgovor ali kombinacijo več 

odgovorov. 

Osem učencev od 10 je glede na odgovore osmega vprašanja včasih strah, da bi se zredili, 

enega redko in enega nikoli. 

Večina učencev z neizstopajočo telesno samopodobo se glede moškega telesa, ki je najbolj 

zaţelen v druţbi, strinja z učenci z bolj zdravo in manj zdravo telesno samopodobo, kar 

prikazuje tabela 5. 

Tabela 5: Odgovori učencev z neizstopajočo samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

moškega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?«  

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj 

zaželena v družbi«. 
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Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip moške postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij  4   1 5 

 

V tabeli 6 vidimo, da se tudi glede ţenskega telesa, ki je najbolj zaţelen v druţbi, učenci z 

neizstopajočo samopodobo strinjajo s tistimi z bolj in manj zdravo samopodobo.  

Tabela 6: Odgovori učencev z neizstopajočo samopodobo na vprašanje: »Katera oblika 

ţenskega telesa je po tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaţelena v druţbi?«  

* Označi na lestvici od 1 do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaţelena v druţbi« in 3 »najbolj 

zaţelena v druţbi«. 

Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip ženske postave                 atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij 1 3   1 5 

 

3.2.4 Analiza podatkov po spolu 

Za namene svoje raziskave sem se natančnejše analize podatkov lotila glede na telesno 

samopodobo učencev, vendar me je vseeno zanimalo tudi, kako se to odraţa glede na spol, 

zato sem izpolnjene anketne vprašalnike obdelala tudi po tem merilu. Anketirane sem 

razdelila glede na spol, preštela posamezne odgovore, izračunala deleţe posameznih 

odgovorov in jih zdruţila v tabele in grafe.  
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Iz tabele 7 je razvidno, da dekleta v večini menijo, da dobro sprejemajo kritiko, zelo dobro 

obvladujejo stresno situacijo in opravljajo svoje dolţnosti, imajo odlično razvito odgovornost 

in zmoţnost samostojnega odločanja. Prav tako se je tudi večina fantov odločila za dobro ali 

prav dobro oceno pri sprejemanju kritike, prav dobro pri obvladovanju stresne situacije, 

razvitosti dolţnosti in odgovornosti ter odlično pri samostojnem odločanju. Tretjina (33 % oz. 

16) deklet je zadovoljnih s svojim telesnim videzom, medtem ko je 42 % (15) fantov zelo 

zadovoljnih z njim. Večina anketiranih se sploh ne strinja s tem, da njihov telesni videz ni 

prijeten, vseeno pa 31 % (15) deklet meni, da niso bolj telesno privlačne kot njihovi prijatelji. 

Prav tako je tretjina (35 %) vseh anketirancev zelo zadovoljnih s svojo telesno maso in 33 % z 

razmerjem med njihovo telesno maso in višino. Večina (56 %) se strinja tudi s tem, da so jim 

všeč njihove oči, in 42 % jih meni, da se v svoji koţi dobro počutijo. Skoraj tretjina (29 % oz. 

14) deklet in skoraj polovica (44 % oz. 16) fantov se ni opredelilo glede tega, ali je njihovim 

vrstnikom všeč njihov telesni videz ali ne, pri tem se 23 % deklet ni moglo odločiti tudi, ali 

zelo skrbijo za zunanji videz, medtem ko se 28 % fantov s tem strinja, saj jim je pomembno, 

kako jih vidijo drugi. Večini deklet (58 %) in fantov (55 %) se zdi zdravje pomembnejše kot 

videz in večina jih meni, da je njihova telesna postava blizu tiste, ki jo ima večina drugih 

ljudi.  
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Tabela 7: Ocene strinjanja fantov in deklet s trditvami glede telesne samopodobe  

Trditve glede telesne samopodobe 
Spol 

Dekleta (48) Fantje (36) 

Ocene 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/-a sem s svojim telesnim 

videzom. 

5 3 10 16 14 3 1 4 13 15 

Moj telesni videz ni prijeten. 23 11 9   5 15 13 3 3 2 

Sem bolj telesno privlačen/-na kot moji 

prijatelji. 

15 11 12 7 3 8 4 13 5 6 

Zadovoljen/-a sem s svojo telesno 

maso. 

8 5 9 10 16 4 3 8 10 11 

Zadovoljen/-a sem z razmerjem med 

svojo telesno maso in višino. 

6 8 8 12 14 5 7 3 6 15 

Imam lepo postavo. 7 5 10 14 12 4 3 11 7 11 

Všeč so mi moje oči. 1 3 3 11 30 2 3 10 4 17 

V svoji koţi se dobro počutim. 2 5 8 17 16 2 2 4 9 19 

Mojim vrstnikom je všeč moj telesni 

videz. 

4 7 14 17 6 5 3 16 5 7 

Zelo skrbim za svoj zunanji videz, saj 

je zame pomembno, kako me vidijo 

drugi. 

6 6 15 10 11 5 9 8 4 10 

Zdravje je zame pomembnejše kot 

videz. 

  5 4 11 28 3 4 4 5 20 

Sem tako postaven/-a kot večina drugih 

ljudi. 

9 3 13 15 8 4 4 8 10 10 

∑ 86 72 115 140 163 60 56 92 81 143 

 

Iz grafa 9 vidimo, da dekleta v večini skrbijo za svojo optimalno telesno maso tako, da se 

ukvarjajo z raznimi telesnimi dejavnostmi (odgovor e), ali pa za to ne skrbijo (odgovor c), 

medtem ko se 21 fantov od 36 za to ukvarja s športnimi dejavnostmi. Devet deklet se je 

odločilo tudi za odgovor b, kar pomeni, da pazijo na to, kaj jedo, in se izogibajo ţivilom, ki 

redijo, vendar s tem ne pretiravajo. Osem deklet pa se je odločilo tudi za kombinacijo več 

moţnih odgovorov, in sicer jih 7 za svojo telesno maso skrbi tako, da pazijo, kaj jedo, in se 

ukvarjajo s telesnimi dejavnostmi (kombinacija odgovorov b in e), in ena s kombinacijo diet 

in telesno dejavnostjo (odgovor a in e), medtem ko sta se za ta odgovor odločila dva fanta – za 

kombinacijo odgovorov b in e.  
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Graf 9: Odgovori anketirancev na vprašanje: »Kako skrbiš za to, da tvoja tehtnica kaţe 

pribliţno enako?« glede na spol 

Tako fantje kot tudi dekleta se večinoma prehranjujejo zdravo kar se tiče rednih obrokov 

(zajtrk, kosilo, večerja), vendar pa radi uţivajo pekovske in slaščičarske izdelke (odgovor d), 

kar je razvidno iz grafa 10.  

 

Graf 10: Odgovori anketirancev na vprašanje: »Kako se prehranjuješ?« glede na spol 

Nekatera dekleta (15) se je odločilo tudi za odgovor c, kar pomeni, da vsak dan zajtrkujejo in 

se trudijo zauţiti tri do pet obrokov, vsakodnevno uţivajo sadje in zelenjavo in se izogibajo 

ocvrti hrani ter pekovskim in slaščičarskim izdelkom, medtem ko se za ta odgovor ni odločila 

niti četrtina fantov. 
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Pri petem vprašanju, ki se je nanašalo na njihovo telesno zdravje, se je 18 deklet in 19 fantov 

odločilo za odgovor c, kar pomeni, da menijo, da so telesno zdravi, saj za to skrbijo z zdravo 

in uravnoteţeno prehrano ter zmerno telesno vadbo. Petnajst deklet meni, da so telesno 

zdrave, ne da bi za to skrbele, medtem ko je tega mnenja le šest fantov, devet deklet pa bi 

svoje telesno zdravje rado izboljšalo, vendar ne vedo, kako.  

Naslednje vprašanje je anketirane spraševalo po tem, kolikšen vpliv se jim zdi, da imata 

količina in vrsta zauţite hrane na njihovo zdravje. Štirinajst deklet in dvajset fantov meni, da 

imata zmeren vpliv, dvanajst deklet pa meni tudi, da vplivata v veliki meri.  

V grafu 11 so prikazani rezultati sedmega vprašanja.  

Šestnajst deklet meni, da k razvoju motenj hranjenja prispeva več dejavnikov, od tega jih 

največ to pripisuje kombinaciji slabe telesne samopodobe in vplivu medijev. Tega mnenja je 

sedem fantov, saj jih največ (11) meni, da je glavni razlog za razvoj motenj hranjenja slaba 

telesna samopodoba, na kar se opira tudi kar trinajst deklet. Tudi glede medijev je osem 

fantov in sedem deklet mnenja, da pomembno vplivajo na razvoj motenj hranjenja.  

 

Graf 11: Odgovori anketirancev na vprašanje: »Kateri od naštetih dejavnikov po tvojem 

mnenju najpogosteje vodi v razvoj motenj hranjenja?« glede na spol 

Analiza odgovorov na osmo vprašanje je pokazala, da je skoraj polovico deklet (42 %) včasih 

strah, da bi se zredile, in skoraj tretjino (27 %) tega zelo pogosto strah, medtem ko za 36 % 

fantov velja, da jih ni nikoli strah, da bi se zredili, in ta strah včasih občuti 28 % fantov.  

Tako dekleta kot tudi fantje so v večini mnenja, da je v druţbi za moške in ţenske najbolj 

zaţelena atletska in najmanj piknična postava, glede na razvrstitev po Kretschmerju (1921, v 

Musek in Pečjak, 2001), kar prikazujeta tabela 8 in tabela 9.  
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Tabela 8: Ocene anketiranih po spolu glede zaţelenosti različnih postav moških v druţbi  

Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip moške postave                     atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij – dekleta 2 3 2 0 3 38 

Št. izbranih kombinacij – fantje  0 7 0 0 3 26 

 

Tabela 9: Ocene anketiranih po spolu glede zaţelenosti različnih postav ţensk v druţbi 

Kombinacija ocen 1-2-3 1-3-2 2-1-3 2-3-1 3-2-1 3-1-2 

Tip ženske postave                     atlet     piknik     astenik 

 

Št. izbranih kombinacij – dekleta 1 4 3 0 7 33 

Št. izbranih kombinacij – fantje 2 7 0 1 6 20 

 

3.3 INTERPRETACIJA 

Pri prvem in drugem vprašanju anketnega vprašalnika sem ugotavljala, ali je za mladostnike 

bolj značilna bolj zdrava ali manj zdrava (telesna) samopodoba. Rezultati so nakazali, da so 

dekleta verjetno malo manj zadovoljna s svojim telesnim videzom: 14 deklet je zelo 

zadovoljnih s svojim telesnim videzom, tj. 29 %, medtem ko je z njim zelo zadovoljnih 15 

fantov, kar je 41 %. Dekleta so v 28 % izbrala oceno 5, kar pomeni, da so se popolnoma 

strinjale z večino od postavk, medtem ko je to oceno izbralo 33 % fantov. Kljub temu ţe 

Juriševič (1999) omenja, da so dekleta v času adolescence pogosto bolj nezadovoljne s svojim 
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telesom, saj dozorijo hitreje kot fantje, vendar to bolj povezuje z večjo kritičnostjo deklet. Pri 

tem kar 15 deklet, ki sem jih anketirala meni, da nikakor niso bolj telesno privlačne kot 

njihovi vrstniki, kar lahko poveţem s tem, da se po Dolenc (2010) samopodoba razvija 

postopoma na osnovi samoopazovanja in izkušenj, ki jih posameznik pridobiva s socialnimi 

interakcijami. Glede na rezultate o zadovoljstvu s svojo telesno maso in razmerjem med maso 

in višino sklepam, da so učenci z njima zadovoljni, večina pa se jih ni opredelila glede tega, 

kako jih vidijo drugi. Več fantov skrbi za zunanji videz, za kar nisem prepričana, da je realno, 

saj večina avtorjev izpostavlja, da imajo predvsem dekleta teţave s sprejemanjem svojega 

telesa v puberteti, ko se ta drastično in hitro spreminja. Večina anketiranih se je odločila, da 

jim je zdravje pomembnejše kot videz in da svojo postavo telesa v večini vidijo kot 

povprečno postavo posameznika v druţbi. Po mnenju Kuhar (2002) pa ameriške, evropske in 

avstralske raziskave kaţejo, da ţenske kot idealno telo zaznavajo telo, ki je v povprečju 

vitkejše od njihovega in od povprečne mase v populaciji. Prav vsi anketirani učenci so dokaj 

prepričani v svoje sposobnosti, kar pomeni, da je njihova splošna samopodoba v večini bolj 

zdrava. Anketirani so se torej razlikovali le v tem, da večina učencev z manj zdravo telesno 

samopodobo ni bila zadovoljna s svojim telesnim videzom in telesno maso ter je menila, da 

niso tako postavni kot večina drugih ljudi. Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je torej po 

rezultatih te raziskave, da je za mladostnike bolj značilna bolj zdrava telesna samopodoba kot 

manj zdrava telesna samopodoba. 

Pri tretjem vprašanju sem se navezovala na prvo in drugo vprašanje ankete in s tem na drugo 

raziskovalno vprašanje. Zanimalo me je, kako in v kolikšni meri zadovoljstvo mladostnikov s 

sedanjo telesno samopodobo vpliva na njihov način prehranjevanja. Ugotovila sem, da največ 

učencev z bolj zdravo samopodobo za svojo optimalno telesno maso skrbi tako, da se 

ukvarjajo z raznimi telesnimi dejavnostmi, medtem ko so tisti z manj zdravo samopodobo 

razdeljeni med telesnimi dejavnostmi in tem, da pazijo, kaj jedo. Pri tem se večina deklet in 

fantov ukvarja s telesnimi dejavnostmi, več deklet pa pazi tudi, kaj jedo. Sklepam torej lahko, 

da so telesne dejavnosti glavno sredstvo za ohranjanje zdrave telesne mase, pri tem pa moram 

opozoriti na raziskavo Sundgot-Borgen (1993, v Furnham idr., 2002), ki je našla naraščajoče 

dokaze o tem, da je telesna vadba povezana z motnjami hranjenja, v zahodnih kulturah pa 

diete in telesna vadba predstavljajo primarne strategije za spreminjanje telesa. Po njihovi 

raziskavi je bila samopodoba povezana z nadzorom nad telesno maso s tem, da so tisti z niţjo 

samopodobo v glavnem telovadili, da bi nadzorovali svojo telesno maso, na kar kaţejo tudi 

rezultati te raziskave. Tudi rezultati anketnega vprašalnika diplomskega dela Rošker (2010) so 

pokazali, da večina dijakov ni zadovoljnih s svojo telesno maso, zato se ukvarjajo s športom, 
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hujšajo, stradajo ali po vsakem obroku bruhajo. Čeprav anketiranci v tej raziskavi niso 

izpostavili, da bi svojo telesno maso nadzorovali z dietami, pa se zdi zaskrbljujoče, da je po 

Gregorič (2015) zadnja raziskava HBSC (Jeriček Klanšček idr. 2015) pokazala, da je kar 

13 % mladostnikov ţe na dieti, deleţ pa s starostjo še narašča. Poleg tega je dokazano tudi, da 

dietno vedenje v izjemnih primerih lahko privede tudi do motenj hranjenja. Pri tem Kuhar in 

Leskošek (2008) opisujeta študije, ki kaţejo, da je visoka stopnja dietnega vedenja v zahodnih 

druţbah bolj povezana z estetskimi (nezadovoljstvo s trenutno telesno maso ali postavo) kot z 

zdravstvenimi razlogi ter, da je dietno vedenje močno povezano z nezadovoljstvom 

posameznika z lastnim telesnim videzom. Točnega odgovora na drugo raziskovalno vprašanje 

tako nisem dobila, saj so se vsi anketirani, ne glede na telesno samopodobo, prehranjevali 

pribliţno enako. 

Četrto vprašanje se je navezovalo na drugo in tretje raziskovalno vprašanje, kjer sem se 

osredotočila na to, kako se prehranjujejo mladostniki, ki v večji meri niso zadovoljni s svojim 

telesom, in ali to lahko vodi v razvoj motenj hranjenja. Ugotovila sem, da se malo več 

učencev z manj zdravo telesno samopodobo kot tistih z bolj zdravo telesno samopodobo 

prehranjuje zdravo, kar se tiče rednih obrokov, vendar pa uţivajo pekovske in slaščičarske 

izdelke. To pomeni, da tisti z manj zdravo telesno samopodobo malo bolj pazijo na svojo 

prehrano, med njimi pa je več deklet, ki se trudijo imeti tri do pet zdravih in uravnoteţenih 

obrokov hrane na dan. Pri tem se lahko naveţem na izsledke raziskave, ki so jo izvedli v 

Centru za promocijo zdravja pri Inštitutu za varovanje zdravja in je pokazala, da kar 57 % 

fantov in deklet ne zajtrkuje, 60 % otrok ne uţiva sadja vsaj enkrat dnevno, 76 % otrok jé 

premalo zelenjave in kar 25 % otrok vsak dan uţiva sladkarije in sladkane pijače (Prehrana 

mladostnikov, 2011); na zadnjo raziskavo HBSC (Jeriček Klanšček idr. 2015), ki kaţe, da le 

45 % mladostnikov zajtrkuje, 39 % jih uţiva sadje, slabih 27 % pa zelenjavo, 24 % vsak dan 

pije sladke pijače ter kar 36 % energijske pijače od manj kot enkrat na teden do več kot enkrat 

na dan – ugotovljeno je bilo, da slovenski mladostniki glede na OMD priporočila za 

uravnoteţeno prehrano zauţijejo premalo zelenjave, ţitaric, krompirja/riţa/testenin, rib, 

rastlinskih olj in preveč pijač z dodanim sladkorjem. Prav tako se lahko naveţem na 

raziskavo, v kateri je Rošker (2010) ugotovila, da večina dijakov ne zajtrkuje vsak dan in 

uţiva hitro pripravljeno hrano enkrat na teden. Tudi rezultati te raziskave so namreč pokazali, 

da le 36 % učencev z bolj zdravo telesno samopodobo in 15 % tistih z manj zdravo telesno 

samopodobo redno zajtrkuje. Pri tem izpostavljam trditev avtorice Gregorčič (2015), ki pravi, 

da več manjših obrokov na dan izboljša nadzor dnevnega energijskega vnosa, zmanjša 

moţnost prenajedanja, zniţa vsebnost maščob v krvi, ugodno vpliva na krvni sladkor in 
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zmanjša tveganje za hranilno in energijsko podhranjenost. Menim, da bi to morali bolj 

poudarjati, saj se očitno mladina tega še vedno ne zaveda v zadostni meri.  

Na tretje raziskovalno vprašanje odgovarjam, da se mladostniki, ki v večji meri niso 

zadovoljni s svojim telesom, prehranjujejo malo bolj zdravo kot tisti, katerih telesna 

samopodoba je bolj zdrava. Pri tem nisem dobila natančnejšega odgovora na vprašanje, ali to 

lahko vodi v razvoj motenj hranjenja. 

Po podatkih raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju« (HBCS 2014), ki 

jo izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje, je v zadnjih dvanajstih letih vse manj 

mladostnikov, ki so redno telesno dejavni – vsak peti mladostnik v prostem času namreč 

preţivi več kot štiri ure v sedečem poloţaju, zato sem s petim in šestim vprašanjem ţelela 

ugotoviti, kakšen je odnos mladostnikov med zaznavo telesnega zdravja in posameznikovim 

načinom prehranjevanja ter kolikšno je tveganje za razvoj motenj hranjenja pri mladostnikih, 

ki se počutijo manj zdrave. Večina učencev z bolj zdravo telesno samopodobo je menila, da 

so telesno zdravi, saj za to skrbijo z zdravo in uravnoteţeno prehrano, medtem ko bi dobra 

tretjina učencev z manj zdravo telesno samopodobo svoje telesno zdravje rada izboljšala, 

vendar ne vedo, kako naj to doseţejo. Ker pa velika večina vseh učencev meni, da je njihova 

prehrana dokaj zdrava, nisem dobila natančnejšega odgovora na to, kakšen je odnos med 

zaznavo telesnega zdravja in posameznikovim načinom prehranjevanja oziroma glede na to 

sklepam, da med njima sploh ni bistvene povezave. Ti rezultati so me presenetili, saj sem 

menila, da bodo tisti, ki bodo menili, da se prehranjujejo zdravo, tudi svoje telesno zdravje 

tako zaznavali, in obratno tisti, ki bodo menili, da se prehranjujejo manj zdravo. Tako tudi 

nisem dobila odgovora na vprašanje, kolikšno tveganje za razvoj motenj hranjenja pri 

mladostnikih predstavlja slabo počutje glede telesnega zdravja. Pri tem dodajam, da učenci z 

bolj zdravo telesno samopodobo v večini menijo, da količina in vrsta zauţite hrane zmerno 

vplivata na njihovo zdravje, medtem ko učenci z manj zdravo telesno samopodobo poleg tega 

izpostavljajo tudi močen vpliv teh na zdravje, kar pomeni, da se očitno učenci z manj zdravo 

telesno samopodobo bolj zavedajo vpliva količine in vrste zauţite hrane na njihovo zdravje, 

pri tem pa med njimi spet prevladujejo dekleta.  

Anketa, ki sta jo izvedla Shea in Pritchard (2007), je merila raven samozavesti in vrsto drugih 

zdravstvenih vedenj pri 460 študentih dodiplomskega študija. Ugotavljala sta, katera od 

spremenljivk (samopodoba, velik stres, spoprijemanje s pomanjkanjem znanja, 

perfekcionizem, spol) najbolj vpliva na motnje hranjenja in predvidevala, da je šibka 

samopodoba primarni dejavnik za razvoj motenj hranjenja in da škoduje splošnemu zdravju. 

Rezultati so pokazali, da je samopodoba drugi najboljši napovednik za razvoj bulimije in 
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nezadovoljstva z lastnim telesom in tako potrdili, da brez dvoma prispeva k razvoju motenj 

hranjenja, vendar ni primaren napovedovalec – v njihovem primeru je igrala vplivno vlogo v 

fizičnem in psihičnem zdravju. To sem ţelela ugotoviti tudi sama, zato sem se pri sedmem 

vprašanju oprla na četrto raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: »Kako posameznikova šibka 

telesna samopodoba vpliva na tveganje za pojav motenj hranjenja?« Pokazalo se je, da večina 

anketirancev z bolj zdravo telesno samopodobo meni, da na to vpliva več dejavnikov, ki se 

med seboj prepletajo – med njimi nerazumevanje s starši, negativen odnosi z vrstniki, slaba 

telesna samopodoba in mediji, medtem ko so tisti z manj zdravo telesno samopodobo bolj 

mnenja, da na to vpliva le slaba telesna samopodoba. Več fantov kot deklet meni, da na razvoj 

motenj hranjenja vpliva le manj zdrava telesna samopodoba. Glede na rezultate raziskave 

namreč menim, da telesna samopodoba še zdaleč ni zanemarljiv dejavnik, ki vpliva na razvoj 

motenj hranjenja, in se strinjam s Shea in Pritchard (2007), ki ugotavljata, da je najmanj 

sekundarni napovedovalec, ki vpliva na fizično in psihično zdravje posameznika, vendar pa je 

pomembno vedeti, da ni edini vplivni dejavnik. Sternad (2001) namreč omenja tudi druţino, 

ki lahko pomembno vpliva na nastanek psihičnih stisk (npr. pretirana zaščita, zahteve, 

pričakovanja …), dekleta v njeni raziskavi pa so navedla telesne (razvitost, spolni hormoni) in 

psihične (strah, čustvena praznina) razloge za motnje hranjenja. Majcenovič (2012) se 

pridruţuje temu mnenju in v zborniku »Terapevtska obravnava dolgotrajnih posledic 

anoreksije« opisuje primer dekleta, ki se je štiri leta spopadala z anoreksijo in je bila 

vključena v individualno zdravljenje, skozi katerega se je pokazalo, da so bili druţinski 

odnosi eden izmed dejavnikov za razvoj anoreksije. Zanimivo pa anketirani v raziskavi Kuhar 

(2002) druţinske člane zaznavajo kot manj pomemben dejavnik oblikovanja telesne 

samopodobe in s tem tveganja za razvoj motenj hranjenja, s čimer se Kodelja (2013) ne 

strinja, saj njena intervjuvanka izpostavlja pomembnost druţinske sprejetosti in občutka 

varnosti pri razvoju zdrave samopodobe. Telesna samopodoba je po Kuhar (2002) tudi zelo 

elastična in dovzetna za spremembe, ki so posledica socialnih izkušenj in novih informacij iz 

okolja, zato imajo velik vpliv tudi mediji, na katere je opozorila tudi večina anketirancev te 

raziskave, ki se je odločila za kombinacijo več dejavnikov, predvsem slabe telesne 

samopodobe in vpliva različnih medijev. Da za bulimijo in anoreksijo stojijo predvsem 

mediji, je menila tudi velika večina anketiranih v raziskavi Rošker (2010). Lorenčič (2014) pa 

je mnenja, da se je bolj kot o vzrokih za razvoj motenj hranjenja ključno vprašati po 

dejavnikih, ki vplivajo na to, in pravi, da je bil pri njej to splet različnih psiholoških, genetskih 

in druţbenih dejavnikov. Glede na rezultate, ki so se pokazali v tej raziskavi ob odgovorih na 

to vprašanje, je treba upoštevati, da je bilo mogoče to vprašanje preteţko za starostno skupino 
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učencev, ki sem jih anketirala, zato verjetno tudi nisem dobila odgovora na četrto 

raziskovalno vprašanje, čeprav je skoraj tretjina anketiranih menila, da je manj zdrava telesna 

samopodoba glavni dejavnik, ki lahko vodi v razvoj motenj hranjenja.  

Kar 150.000 otrok v Sloveniji ima po Ozebek (2005) čezmerno telesno maso, kar naj bi bila 

posledica uţivanja nezdrave hrane, bogate z nasičenimi maščobami, sladkorjem ali soljo. 

Organizatorji šolske prehrane poleg tega poudarjajo, da otroci zdravo hrano največkrat 

zavračajo. Ker sem ţelela ugotoviti tudi, kako pogosto je mladostnike strah, da bi se zredili, 

sem jih to spraševala pri osmem vprašanju. Rezultati so pokazali, da je skoraj polovico deklet 

včasih strah, da bi se zredile, medtem ko ta strah omenja le 28 % fantov, ki v večini nikoli ne 

doţivljajo tega strahu. Večino učencev z manj zdravo telesno samopodobo pa je zelo pogosto 

strah, da bi se zredili, kar lahko poveţem s tem, da je negativna telesna podoba lahko po 

Sternad (2001) med drugim povezana z nizko samozavestjo in v nekaterih primerih z 

duševnimi boleznimi. To, da pri tem spet izstopajo dekleta, pa je po Furnham idr. (2002) 

pokazala ţe raziskava, ki so jo izvedli Franco idr. (1988) in v okviru katere je bilo 

ugotovljeno, da se ţeli zrediti le 4,4 % ţensk in kar pribliţno polovica moških. Tudi Kodelja 

(2013) navaja, da je raziskava slovenskih srednješolcev pokazala, da si skoraj dve tretjini 

deklet ţeli, da bi bile laţje. Pri obeh spolih je bilo nezadovoljstvo s telesno maso med drugim 

povezano s slabo samopodobo, kar je bilo pri fantih manj izrazito.  

Z devetim in desetim vprašanjem sem ugotavljala, kako so negativna in/ali pozitivna stališča 

mladostnikov do druţbenega ideala telesa povezana z njihovo telesno samopodobo in v 

kolikšni meri glede na to stremijo k dosegu »idealnega telesa«. Tako sem na 9. in 10. 

raziskovalno vprašanje odgovorila, da so bili vsi anketiranci – dekleta, fantje, med njimi tisti z 

bolj zdravo in tisti z manj zdravo telesno samopodobo – mnenja, da je v druţbi najbolj 

zaţelena atletska postava po Kretschmerju (1921, v Musek in Pečjak, 2001). Sledi ji 

astenična, najmanj zaţelena pa je piknična postava. To sem predvidevala tudi sama, saj sem 

menila, da lepotni ideal, ki ga promovira druţba, pomembno vpliva na telesno samopodobo 

mladostnikov. Trditev tudi v raziskavi »Vpliv samopodobe na motnje hranjenja« potrjujeta ţe 

Novak Jerman in Jerman (2015), ko sta proučevala, kako dijaki in dijakinje 2. letnika 

gimnazije doţivljajo telesno shemo. Vendar pa je za večino učencev, vključenih v to 

raziskavo, zdravje pomembnejše kot videz in so večinoma zadovoljni sami s seboj ter se 

dobro počutijo v svoji koţi, zato sklepam, da druţbeni lepotni ideal nima velikega vpliva na 

njihovo telesno samopodobo. Pri tem moram opozoriti, da je vzorec te raziskave majhen, zato 

rezultatov ne moremo posploševati. Kuhar (2002) je v svoji raziskavi, ki je zajemala 184 

srednješolk in 123 srednješolcev, ugotovila, da skoraj polovica deklet ni zadovoljnih s svojo 
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telesno maso, pri tem pa jih veliko ni zadovoljnih s tistimi deli telesa, ki jih revije označujejo 

kot »problematična področja« (boki, stegna in trebuh), kar je potrdilo stereotipno predstavo o 

idealnem telesu – vitko ţensko in mišičasto oz. mezomorfno moško telo. Poleg tega so tudi 

britanski raziskovalci po Šegina (2015) ugotovili, da idealno telo predstavljajo oţji boki, vitka 

stegna, večje prsi, manjša zadnjica in manjši trebuh. Spletna anketa, ki so jo izvedli, je 

pokazala, da je ţensko prepričanje glede tega, kaj je za moške idealna ţenska lepota, v 

mnogih vidikih neskladno z dejanskimi moškimi ţeljami ter da so ţenske preveč kritične do 

svojega telesa in nezadovoljne z njim, kar so pokazale ţe prejšnje raziskave. Pri tem moram 

opozoriti še na raziskavo, ki so jo izvedli Olivardia idr. (2004) in je pokazala, da med 

dejanskim telesom posameznika in idealom telesa, ki ga promovira druţba, zeva ogromen 

prepad, kar je bilo ugotovljeno ţe v prejšnjih študijah. Zato bi se po mojem mnenju druţba 

morala začeti zavedati tega problema in predstavo idealnega telesa postaviti na realna tla, 

sicer bo s takim odnosom do telesa posameznika in nas samih prej ali slej propadla, saj bomo 

uničili sami sebe.  
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4 SKLEP 

Gila idr. (2005) so v svoji študiji, ki je zajemala 170 mladostnic z motnjami hranjenja 

(bulimija in anoreksija) in 359 mladostnic iz splošne populacije, ugotovili, da je preziranje 

samega sebe dejavnik, ki lahko vodi v razvoj motenj hranjenja, to pa se je pokazalo tudi kot 

bistvena razlika med anoreksičnimi dekleti in dekleti splošne populacije. Predvsem pri 

bolnicah z motnjami hranjenja so potrdili pomembno pozitivno povezavo med samo-prezirom 

v povezavi s telesno maso in obliko, kar kaţe na potrebo po celostni obravnavi nizke 

samopodobe med zdravljenjem. Pokazalo se je tudi dejstvo, da bolniki z motnjami hranjenja 

svojo privlačnost vrednotijo glede na svoj telesni videz in tako poudarjajo vlogo telesne 

samopodobe pri regulaciji splošne samopodobe. Na tem mestu se lahko naveţem na svoja 

predvidevanja glede tega, da je telesna samopodoba v povezavi s tveganjem za razvoj motenj 

hranjenja, saj je večina anketiranih, ki sem jih uvrstila v kategorijo tistih z manj zdravo 

telesno samopodobo, tudi v tej raziskavi izpostavila nezadovoljstvo s svojim telesnim 

videzom. Pri tem so rezultati pokazali, da so dekleta nekoliko manj zadovoljna s svojim 

telesnim videzom, kar so ugotovili ţe Furnham idr. (2002). Dodajajo, da so dekleta v večji 

meri nezadovoljne s svojo telesno maso kot fantje ter imajo večkrat teţave z normalnim 

odnosom in vedenjem do hrane, kar sem ugotovila tudi sama, saj je kar nekaj anketiranih 

deklet v raziskavi obkroţilo, da pazijo, kaj jedo. Njihova raziskava kaţe še na povezanost med 

motnjami hranjenja in dekleti, ki so telovadile zato, da bi bile privlačnejše, povezanost med 

samopodobo in nadzorom nad telesno maso ter povezanost med telesnim nezadovoljstvom in 

nizko samopodobo predvsem pri dekletih, česar sama v raziskavi nisem ugotavljala. Bistveno 

odkritje njihove raziskave, ki ga podpira tudi ta in na katerega se opiram v zaključku tega 

diplomskega dela, pa je ta, da so rezultati pokazali, da manj zdrava samopodoba lahko 

povzroči, da so posamezniki nezadovoljni s svojim telesom, kar po mnenju različnih 

strokovnjakov lahko vodi v razvoj motenj hranjenja in sta tako telesna samopodoba in 

tveganje za razvoj motenj hranjenja med seboj močno povezana, čeprav tudi po ugotovitvah 

te raziskave k temu prispeva več različnih dejavnikov, ki se med seboj prepletajo. Pri tem je 

treba izpostaviti predvsem medije, ki s svojim oglaševanjem predstave o »idealnem telesu« 

moškega in ţenske v druţbi pomembno vplivajo na razvoj telesne samopodobe mladih. Ker 

pa rezultatov te raziskave ni mogoče posplošiti, so potrebne nadaljnje raziskave na tem 

področju.  

Ker najbolj kritično ţivljenjsko obdobje nastopi ravno v letih, ko mladostniki obiskujejo 

zadnje razrede osnovne šole, menim, da imamo tudi bodoči učitelji pomembno vlogo pri 
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razvoju njihove zdrave samopodobe. Juriševič (1999) v prizadevanju, da bi to dosegli, 

predlaga nekaj strategij: (1) otroke usposobimo za prepoznavanje ustreznih strategij, na 

podlagi katerih obstoječo samopodobo nadalje razvijajo; (2) učitelje usposobimo za bolj 

kakovostno dajanje povratnih informacij otrokom glede njihovega dela v šoli; (3) otrokom 

zagotovimo priloţnosti, v katerih bodo lahko ustrezne strategije usvojili, preizkusili in 

uporabljali. Sama menim, da bi se morali osnovnošolski učitelji na predmetni stopnji začeti 

bolj zavedati, da s(m)o pomemben dejavnik v ţivljenju otroka, saj ga spremljamo na kar 

tretjini njegovega izobraţevanja v osnovni šoli. Tako nanj pomembno vplivamo tako z 

znanjem, ki mu ga predajamo, kot tudi s svojo osebnostjo in svojim odnosom do sveta. Kot so 

izpostavili ţe mnogi avtorji, so namreč mladostniki še posebej dojemljivi za zunanji svet in 

zelo hitro absorbirajo informacije iz okolja, zato moramo biti pazljivi, kako komuniciramo z 

njimi. 

Za konec podajam še nasvet dekleta, ki se je spopadalo z motnjami hranjenja, za katerega 

menim, da bi lahko bil koristen za večino ljudi današnjega sveta. V svojem delu Sternad 

(2001) namreč pravi: »… z veliko mero optimizma in z veliko samozavesti bi se vsi bolje 

počutili. Ljudje se premalo cenijo in premalo imajo samospoštovanja, preveč so samokritični 

in preveč je medsebojnega tekmovanja v boju za preţivetje. Pozabljajo na zdrave odnose v 

druţini in na sprotno reševanje morebitnih teţav in za njihovo reševanje si ne najdejo dovolj 

časa.« (str. 149) 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETA 

 

Sem Ana Omerza, absolventka Pedagoške fakultete smeri biologija-gospodinjstvo in letos 

pišem diplomsko nalogo. Spodnja vprašanja se nanašajo na tvoj odnos do samega sebe in 

nasprotnega spola ter na tvoje prehranjevalne navade. Prosim, da jih izpolniš, saj ti ne bo 

vzelo veliko časa, meni pa bo neizmerno veliko pomagalo pri pripravi diplomske naloge. 

Anketa je anonimna, zato te prosim tudi za iskrenost. Ţe v naprej se ti zahvaljujem za 

sodelovanje.  

 

Spol (obkroţi):     M      Ţ 

 

Starost:    ______   let 

1. V spodnji tabeli na petstopenjski lestvici oceni, kako dobro izražaš nekatere svoje 

lastnosti. Pri tem 1 pomeni »zelo slabo izražanje«, 5 pa »zelo dobro izražanje«.  

Področje 
Zelo 

slabo 
 

Zelo 

dobro 

 Sprejemanje kritike 1 2 3 4 5 

 Obvladovanje stresne situacije 1 2 3 4 5 

 Razvitost odgovornosti 1 2 3 4 5 

 Razvitost  dolžnosti 1 2 3 4 5 

 Samostojno odločanje 1 2 3 4 5 
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2. V spodnji tabeli na lestvici od 1 do 5 označi svoje strinjanje s posameznimi trditvami. 

Pri tem 1 pomeni »se sploh ne strinjam«, 5 pa »se popolnoma strinjam«. 

Trditev 

Se sploh 

ne strinjam  

Se popolnoma 

strinjam 

Zadovoljen/-a sem s svojim telesnim 

videzom. 

1 2 3 4 5 

Moj telesni videz ni prijeten. 1 2 3 4 5 

Sem bolj telesno privlačen/-na kot moji 

prijatelji. 

1 2 3 4 5 

Zadovoljen/-a sem s svojo telesno maso. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen/-a sem z razmerjem med svojo 

telesno maso in višino. 

1 2 3 4 5 

Imam lepo postavo. 1 2 3 4 5 

Všeč so mi moje oči. 1 2 3 4 5 

V svoji koži se dobro počutim. 1 2 3 4 5 

Mojim vrstnikom je všeč moj telesni videz. 1 2 3 4 5 

Zelo skrbim za svoj zunanji videz, saj je 

zame pomembno, kako me vidijo drugi. 

1 2 3 4 5 

Zdravje je zame pomembnejše kot videz. 1 2 3 4 5 

Sem tako postaven/-a kot večina drugih 

ljudi. 

1 2 3 4 5 

 

3. Kako skrbiš za to, da tvoja tehtnica kaže vedno približno enako? Obkroži enega od 

možnih odgovorov. 

a) Z dietami. 

b) Pazim, kaj jem – izogibam se ţivilom, ki redijo, vendar s tem ne pretiravam.  

c) Ne skrbim. 

d) Ne jem – stradam. 

e) Ukvarjam se z raznimi telesnimi aktivnostmi. 

f) Kombinacija več moţnih odgovorov (na črto napiši katerih): 

_______________________________________________________________ 

g) Nič od naštetega. 
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4. Kako se prehranjuješ? Obkroži enega od možnih odgovorov. 

a) Redno zajtrkujem, ostalih obrokov pa bolj nimam urejenih in tako teţko zauţijem 5 

obrokov na dan, ki bi bili zdravi in uravnoteţeni.  

b) Po navadi zjutraj ne jem zajtrka. Večkrat tedensko uţivam ocvrto hrano in pekovske 

ter slaščičarske izdelke, sadje in zelenjava pa so le redko na mojem jedilniku. 

c) Vsak dan zajtrkujem. Trudim se, da zauţijem 3 do 5 obrokov dnevno, večkrat 

dnevno uţivam sadje in zelenjavo, izogibam pa se ocvrti hrani, pekovskim ter 

slaščičarskim izdelkom in podobnim energijsko bogatim in hranilno revnim ţivilom. 

d) Moja prehrana je dokaj zdrava kar se tiče rednih obrokov (zajtrk, kosilo, večerja), 

vendar pa rad/-a uţivam pekovske in slaščičarske izdelke. 

e) Zame ne velja nič od naštetega, ampak: _______________________________ 

_______________________________________________________________.  

 

5. Kaj meniš glede svojega telesnega zdravja? Obkroži enega od možnih odgovorov. 

a) Svoje telesno zdravje bi rad/-a izboljšal/-a, vendar ne vem kako. 

b) Moje telesno zdravje ni v najboljšem stanju, vendar se s tem ne obremenjujem. 

c) Sem telesno zdrav/-a, saj za to skrbim z zdravo in uravnoteţeno prehrano ter zmerno 

telesno vadbo. 

d) Menim, da sem telesno zdrav/-a, ne da bi to skrbel. 

e) Nič od naštetega. 

 

6. Kolikšen vpliv misliš, da imata količina in vrsta zaužite hrane na tvoje zdravje? 

Obkroži enega od možnih odgovorov. 

a) Nimata vpliva 

b) Imata zelo malo vpliva 

c) Imata malo vpliva 

d) Zmerno vplivata 

e) Vplivata v veliki meri 

f) Zelo močno vplivata 
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7. Kateri od naštetih dejavnikov po tvojem mnenju najpogosteje vodi v razvoj motenj 

hranjenja? Obkroži enega od možnih odgovorov. 

a) Nerazumevanje s starši  

b) Negativen odnosi z vrstniki 

c) Slaba telesna samopodoba 

d) Vpliv različnih medijev (televizija, internet, radio, revije ipd.) 

e) Dednost 

f) Kombinacija več moţnih odgovorov (na črto napiši katerih): ___________ 

g) Drugo: _________________________ 

 

8. Kako pogosto te je strah, da bi se zredil/-a? Obkroži enega od možnih odgovorov. 

a) Zelo pogosto 

b) Včasih 

c) Redko 

d) Nikoli 

 

9. Spodaj so predstavljene tri različne postave moških teles. Katera oblika telesa je po 

tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaželena v družbi? Označi na lestvici od 1 

do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj zaželena v družbi«. 

 

 _____ _____ _____ 
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10. Spodaj so predstavljene tri različne postave ženskih teles. Katera oblika telesa je po 

tvojem mnenju najbolj in katera najmanj zaželena v družbi? Označi na lestvici od 1 

do 3. Pri tem 1 pomeni »najmanj zaželena v družbi« in 3 »najbolj zaželena v družbi«. 

 

 _____ _____ _____ 


