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POVZETEK 

Hrana in prehranjevanje nas povezuje z družbenim življenjem. Uravnotežena prehrana je 

izredno pomembna, še posebej v obdobju adolescence. Prehranjevalne navade so pretežno 

odvisne tudi od družbe, ki nas obdaja in predstavljajo ustaljene vzorce oz. načine 

prehranjevanja, posameznika, skupine ali družbe. Na prehranjevanje vplivajo prirojeni in 

biološki dejavniki okolja. Velik vpliv na prehranjevanje mladostnikov imajo vrstniki. To se 

kaže predvsem zato, saj v obdobju adolescence postaja mnenje vrstnikov zelo pomembno, 

mnenje staršev pa vse manj. Na prehranjevanje med drugim vplivajo tudi senzorične lastnosti 

hrane, preference posameznika, norme, vrednote, kultura. Precejšen vpliv na prehranjevanje 

imajo tudi mediji, kot so televizija, revije, oglasi, ki nam dajejo zgled, kakšno mora biti popolno 

telo. Mediji vzbujajo neprijetne občutke predvsem pri ženskah, kar vpliva na nizko samopodobo 

in preizkušanje različnih diet. Mladi hrano povezujejo z zunanjo podobo, kar močno vpliva na 

njihovo samozavest. Zaradi slabe samopodobe mladostnikov, pa se kot posledica pojavljajo 

tudi motnje hranjenja.  

 

Ključne besede: mediji, mladostniki, prehranjevalne navade, vplivi, vrstniki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Food and nutrition links us with social life. A balanced diet is particularly important during 

adolescence. Eating habits are largely dependent on society that surrounds us and represents 

established patterns or ways of eating of an individual, a group or a society. Nutrition is 

influenced by congenital and biological factors of the environment. Peers have a significant 

impact on the nutrition of adolescents because the opinion of peers is more important in the 

period of adolescence, but the opinion of parents is less important. Nutrition is, among others, 

also influenced by sensory properties of food, individual preferences, norms, values and culture. 

The media such as television, magazines, advertisements also have a considerable influence on 

the diet. They constantly show us, how should a perfect body look like. The media arouse 

unpleasant feelings especially in women, which impacts on low self-esteem and testing of 

various diets. Young people assocate food with their outer appearance which greatly affects 

their self-esteem. Poor self-esteem of adolescents causes eating disorders.  

 

Key words: adolescents, eating habits, impacts, media, peers 
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1 UVOD 
 

»Prehranjevanje je najbolj običajno in vsakodnevno dejanje, saj vsako živo bitje občuti lakoto 

in žejo, tudi človek« (Koman in Merljak, 2014). 

Namen moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšen je vpliv sovrstnikov na prehranjevalne 

odločitve srednješolcev. S pomočjo diplomskega dela sem želela ugotoviti, ali sovrstniki 

vplivajo na prehranjevalne navade srednješolcev, in določiti dejavnike, zaradi katerih bi 

mladostniki spremenili svoje prehranske navade. 

Dobila sem vpogled, kako in na kakšen način sovrstniki vplivajo na srednješolce, ter kako na 

njih vpliva lik popolnega telesa, ki se pojavlja v množičnih medijih.  

V diplomski nalogi sem ugotavljala, ali mladostniki pozornost prehrani v večji meri posvečajo 

zaradi sledenja modnim trendov ali zaradi želje po ohranjanju zdravja. Ugotavljala sem tudi, 

ali je mnenje vrstnikov o prehranskih odločitvah bolj pomembno fantom ali dekletom. Izvedeti 

sem želela tudi, če so že preizkusili kakšnega od načinov prehranjevanja, ki so ga kot 

učinkovitega opisale znane osebnosti.  

Na naše prehranjevalno vedenje vpliva veliko vzrokov in motivacij. Motivacija za 

prehranjevanje ni izolirana, ampak je povezana z motivom pripadnosti neki skupini, druženja 

in dostojanstva (Grum in Seničar, 2012). Kako se posamezniki prehranjujemo je torej odvisno 

od procesa učenja, genske predispozicije posameznika in tudi od poizkušanja raznovrstne 

hrane. Na prehranjevalne navade vpliva več dejavnikov. Ločimo fiziološke dejavnike (vrsta in 

količina hrane) in nefiziološke dejavnike (čustva, socialni dejavniki, razpoložljivost). 

Prehranjevalne navade niso vseskozi enake,  z leti se spreminjajo (Kostanjevec, 2013). 

Najbolj prepoznavni dejavniki, ki vplivajo na mladostnike, so vrstniki, mediji, tudi moda, še 

posebej pri dekletih, a tudi pri fantih nič manj. Najmanjši vpliv pa imajo na mladostnike starši 

(Kuhar, 2004). 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, to je iz teoretičnega, ki je podkrepljen z 

znanstvenimi članki, strokovno literaturo, knjigami in ostalimi viri, ter empiričnega dela, kjer 

sem z izvedbo in analizo anket poizkušala najti veljavnost in potrditev svojih hipotez.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 POJEM HRANE, PREHRANJEVANJA 
 

Hrana predstavlja živilo, snov ali izdelek, namenjen za uživanje. Prehrana, prehranjevanje ali 

hranjenje pa je dejanje, ki je povezano s hrano; gre za konzumiranje hrane (Grum in Seničar, 

2012).  

Hrana posamezniku v družbenem okolju služi kot sredstvo komunikacije o tem, kdo pravzaprav 

je in kakšen je njegov položaj v okolju (Grum in Seničar, 2012). 

Hrana je tako povezana s socialnim življenjem posameznika in skozi oblike prehranjevanja, 

človeka zaznamuje; tako njegovo mentaliteto in identiteto (Ule, 2000). Uživanje hrane ne 

definira le vnos živil v telo z namenom človekovega fizičnega preživetja, ampak tudi socialni 

in simbolni pomen, saj je hrana osrednji element raziskovanja sveta in odnosov z drugimi 

ljudmi (Gellini in Agostini, 2012). 

2.2 PRAVILNA IN URAVNOTEŽENA PREHRANA 

 

Pravilna in uravnotežena prehrana ima za življenje izreden pomen. To še posebej velja za 

mladostnike, saj je adolescenca obdobje intenzivne rasti, fiziološkega, kognitivnega in 

psihosocialnega razvoja posameznika. Priporočljivo se je prehranjevati z raznovrstno hrano. 

Uživalo naj bi se predvsem sadje in zelenjavo, polnovredna žita, kvalitetne maščobe, še posebej 

pa olja in manj mastno mleko (Ule, 2000). Kadar je prehrana v adolescenci neurejena in 

nepravilna, lahko povzroči negativne težave v kasnejših zrelejših obdobjih (Gabrijelčič 

Blenkuš, 2004). Problem se pojavlja zlasti v restavracijah s hitro prehrano, tudi v šolah ali 

doma, kjer (lahko) ponujajo hrano, ki je revna s hranilnimi snovmi, ki so pomembne za rast in 

razvoj (Merljak in Koman, 2014).  Da bo naša prehrana zdrava, uravnotežena in prava, pa je 

odvisno predvsem od prehranjevalnih navad posameznika, ki so lahko v veliki meri odvisne 

tudi od družbe, ki nas obdaja. 
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2.3 PREHRANJEVALNE NAVADE 
 

Prehranjevalne navade so ustaljeni, iz dneva v dan ponavljajoči se načini prehranjevanja. 

Odvisne so od življenjskega standarda oziroma denarja, ki ga namenimo za nakup živil, in 

ponudbe ter dostopnosti samih živil, skratka od okolja, v katerem bivamo, ter dela, ki ga 

opravljamo. Prehranske navade so odvisne tudi od starosti, spola ter tradicije (Suwa Stanojević, 

2017). Prehranjevalna navada ali prehranjevalni vzorec je način prehranjevanja posameznika, 

skupine ali družbe in je značilna za določeno kulturno okolje. Obsega količino živil, vrsto živil, 

posamezna živila v prehrani, način priprave hrane, pogostost in razporeditev uživanja 

posameznih obrokov hrane preko dneva (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009).  

Prehranjevalno vedenje kaže tudi na položaj v družbi. Posamezniki višjega socialnega statusa 

bolje skrbijo za svojo prehrano ter zdravje, medtem ko pripadniki nižjega socialnega statusa 

uživajo bolj redilno in kalorično hrano (Grum in Seničar, 2011). 

V obdobju odraščanja so uravnotežene prehranjevalne navade pomembne, saj poleg 

optimalnega zdravja, rasti in kognitivnega razvoja otrok in mladostnikov preprečujejo tudi 

zdravstvene težave. To so lahko čezmerna telesna teža, debelost, prenizka telesna teža, motnje 

hranjenja, karies, nezadostna preskrba z esencialnimi snovmi (NIJZ, 2014).  

2.4  ADOLESCENCA   

 

V obdobju adolescence pride do precejšnih sprememb. To so predvsem želje mladostnikov po 

samostojnosti pri izbiri živil in manj skupnih družinskih obrokov (Gregorčič, 2015). 

Hrana igra pomembno vlogo v obdobju adolescence. Predstavlja obdobje nasprotij, duševnega 

dozorevanja, ki ga zaznamujejo spremembe v telesnem razvoju, biološki zrelosti in tudi 

spremembe na emocionalnem področju (Žmuc-Tomori, 1983). 

Adolescenca nastopi v obdobju med 11. in 12. letom starosti, konča pa se med 18. in 21. letom. 

Pri dekletih se pojavi prej kot pri fantih, običajno dve leti prej. Puberteta se konča med 16. in 

18. letom, razvoj do popolne samostojnost pa traja še nekaj let dlje (Lovše, 2004). 
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Poudarjanje pomena zdrave in uravnotežene prehrane mladostniki v tem času slišijo velikokrat, 

ravno zato, ker je to res pomemben vidik za njihov zdrav razvoj. Poudarjanje uživanja zdrave 

hrane z manj maščobami (sadje, zelenjava …) pa med mladostniki lahko izzove negativna 

mnenja. Ker je mladim v obdobju odraščanja mnenje vrstnikov eno od najpomembnejših, se 

taki hrani v družbi izognejo. Raje se prehranjujejo z manj zdravo hrano/nezdravo hrano, le za 

to, da bi se v družbi počutili sprejete. Adolescenca ima pomemben vpliv predvsem na 

posameznika in njegovo predstavo o popolnem telesu, kar je opaziti še posebno pri ženskah. 

Preizkušati začnejo različne oblike diet in hujšanja (Grum in Seničar, 2011). 

V tem obdobju je  popularna tudi alternativna prehrana (vegetarijanstvo), mladostniki, ki pa so 

obremenjeni s svojo zunanjo podobo ali pa se ukvarjajo s športom, pa se odločajo tudi za diete 

in prehranska dopolnila za vitko in mišičasto telo. To je v veliki meri posledica vpliva medijev 

in vrstnikov (Podlesek, 2015). 

Otroci v obdobju adolescence vedo, da se morajo prehranjevati čim bolj zdravo, a imajo po 

navadi manj znanja, idej in motivacije, kako zdravo prehranjevanje udejanjiti, izpeljati (Primec, 

2012). 

2.5 VPLIVI NA PREHRANJEVANJE  

 

Na prehranjevanje vplivajo biološki dejavniki, ki so prirojeni in dejavniki okolja. Veliko ljudi 

meni, da imajo otroci debelih staršev težave z visoko telesno težo tudi zaradi genskih zasnov. 

To je sicer lahko res, večinoma pa je vzrok za to nepravilen način prehranjevanja v družini. 

Vplivi okolja prevladajo nad gensko zasnovo (Gabrijelčič Blenkuš in Kuhar, 2009). 

Izbira priljubljenih jedi se začne že zgodaj v mladosti, na kar vplivajo predvsem starši. Otrokov 

jedilnik oz. izbor jedi se lahko kasneje preoblikuje in spreminja pod vplivom hrane, ki jo dobijo 

v izobraževalnih institucijah, posebej pa je pomemben vpliv vrstnikov (Insel in sod., 2004). Na 

prehranjevalne navade močno vpliva družbeni kontekst. Kadar smo z drugimi ljudmi, se lahko 

prehranjujemo drugače, kot če smo sami. Naše prehranjevalne odločitve nas tudi zbližujejo in 

vplivajo na naše socialno življenje. Eden od razlogov je tudi ta, da se določenim 

prehranjevalnim navadam drugih prilagodimo zato, da smo nagrajeni oziroma sprejeti v družbo. 

Norme primernega prehranjevanja se izoblikujejo glede na obnašanje drugih ljudi, lahko pa tudi 

glede na kulturo in okoljske vplive. Lažje bomo sledili prehranjevalnim navadam, če bodo 
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družbeno sprejemljive. Če bodo naše prehranjevalne navade zdrave, bodo tudi drugi (lažje) jedli 

zdravo ter obratno (Higgs and Thomas, 2016).  

Raziskave tako že več desetletij potrjujejo, da drugi ljudje vplivajo na to, kaj pojemo, ter na 

načine, kako jemo (Higgs and Thomas, 2016).  

2.5.1 Vpliv vrstnikov na prehranjevanje  

 

Družina oz. družinsko okolje je primaren  način socializacije. Otroci v zgodnjem otroštvu 

posnemajo vedenje svojih staršev oziroma njihove prehranjevalne navade. Velik vpliv na 

vedenje otrok imajo ne samo starši, ampak tudi vrstniki.  

Z odraščanjem pa postaja mnenje sovrstnikov vse bolj pomembno. Mladostniki se skozi 

odraščanje začnejo upirati svojim staršem. Odločajo se tudi za nezdravo izbiro hrane, če menijo, 

da s tem pokažejo svojo neodvisnost in samostojnost. Izbira hrane jih identificira z vrstniki in 

jim nudi užitek in zabavo. Mladi prehranjevanje vidijo kot del druženja z vrstniki, neka prijetna 

dejanja, s katerimi se lažje vključijo v družbo in se socializirajo (Kostanjevec, 2013).  

Salvy,  Haye,  Bowker in Hermans (2012) so ugotovili, da ljudje v družbi pojedo več, kot če 

jedo sami. Mladostniki, ki jedo z vrstniki, pojedo več hrane, saj se bolj sprostijo. Druga študija 

pa je pokazala, da mladostniki želijo narediti dober vtis, če pojedo manj hrane, saj se debelost 

avtomatično povezuje z nečem negativnim in je stigmatizirana (Salvy,  Haye,  Bowker in 

Hermans, 2012).  

Ugotovili so, da živila, ki jih uživajo, mladostniki povezujejo s socialnim statusom. Želijo si 

ustvariti boljši vtis med vrstniki, da jih ti sprejmejo medse. Prehranjevalne navade so tudi 

razlog, da se mladi družijo ob hrani. Rezultati študije so pokazali, da so najbolj priljubljeni tisti 

fantje, ki uživajo energijsko najbolj bogato hitro prehrano (Salvy, Haye, Bowker in Hermans, 

2012).  

Krølner idr. (2011) so v raziskavi danskih in flamskih mladostnikov poročali, da bi mladostniki 

jedli več sadja in zelenjave, če bi to lahko počeli v družbi prijateljev ali med gledanjem 

televizije. Naslednja raziskava je pokazala vpliv vrstnikov na motnje hranjenja pri 12-letnikih. 

Vrstniki so zasmehovali posameznike zaradi njihove telesne teže in jih tako napeljevali k 

prepričanju,  da lahko z nadzorovanjem prehranjevalnega vedenja postanejo bolj priljubljeni, 

kar je vplivalo na povečanje tveganja za razvoj motenj prehranjevanja (Gast in Mayer, 2008). 
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Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Gast in Mayer (2008), ki pravita, da je vpliv sovrstnikov 

pri deklicah večji kot pri dečkih.  

Raziskave poročajo o dovzetnosti mladostnikov za sporočila vrstnikov, ki so povezana s 

prehranjevanjem (Gast in Meyer, 2008). Modeliranje oz. posnemanje je učinkovito takrat, ko 

nam je oseba, katere vedenje posnemamo, privlačna, zanimiva ali se z njo identificiramo (Gast 

in Meyer, 2008). V raziskavo so Bandura, Miller in Dollard (v Ambrožič, 2015) vključili 

otroke, ki so opazovali druge njim nepoznane otroke in odrasle pri prehranjevanju. Rezultati 

raziskave so pokazali, da otroci pri prehranjevanju posnemajo svoje vrstnike, ne pa neznanih 

ljudi. Otroci v obdobju mladostništva več časa preživljajo s svojimi vrstniki kot pa z družino, 

zato so prehranjevalni vplivi staršev čedalje manjši, vplivi vrstnikov pa se povečujejo. 

(Hočevar, 2011). 

Vpliv vrstnikov na prehranjevalne navade so proučevali tudi v raziskavi Trieu in Hill (2014). Z 

njo so želeli ugotoviti, ali vrstniki lahko vplivajo na to, da bo mladostnik poizkusil oz. začel 

uživati določeno vrsto hrane. Med poizkusom se je izkazalo, da je mladostnik, ki je sedel v 

jedilnici in izrecno odklanjal določeno vrsto zelenjave, pod vplivom mladostnika, ki je sedel 

poleg njega in imel to zelenjavo zelo rad, poskusil tudi sam in jo celo začel uživati.  

Hrana ima v adolescentnem obdobju psihološki in fiziološki pomen. Lahko je povezana tudi s 

telesnim, duševnim  in socialnim odraščanjem (Gabrijelčič Blenkuš, 2004). Predvsem vplivi 

prijateljev, tudi glede prehranjevanja, postanejo v tem obdobju pomembni (Shepherd and 

Dennison, 1996). Adolescenco pa zaznamuje tudi in predvsem omenjeno primerjanje z vrstniki, 

ki pa lahko vodi v fizične, čustvene, duševne strese, modne diete, motnje hranjenja (Koch in 

Kostanjevec, 2004). 

Prehranjevalne navade mladostnikov so po navadi že precej utrjene, izoblikovane in nanje težje 

vplivamo. Za določeno vrsto hrane se mladostniki odločajo na podlagi okusa, izgleda, barve, 

vonja. Uživajo hrano, ki so jo vajeni in jo poznajo, na njihove prehranjevalne odločitve, pa 

imajo velik vpliv tudi medijska sporočila, kot so reklame, nasveti za hujšanje, diete, 

prehranjevalne navade medijskih zvezd, zelo velik in pomemben vpliv pa imajo tudi vrstniki 

(Podlesek, 2015). Mladostniki še posebej radi eksperimentirajo in se pod vrstniškimi in 

medijskimi vplivi odločajo za novo vrste hrane. Lahko začnejo posegati tudi po hrani, ki je prej 

niso jedli oziroma jim je bila prepovedana (Podlesek, 2015).  
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Ne smemo pričakovati, da bodo mladostniki pri izbiri hrane upoštevali priporočila odraslih – 

staršev, učiteljev itd. Prepričevanje odraslih mladostniki lahko dojemajo kot prisilo in vdor na 

področja, ki veljajo za del njihove zasebnosti. V tem obdobju je zanje najbolj pomembna skrb 

za zunanji videz, bolj kot za zdravje. Mladostniki skupaj z vrstniki zahajajo v restavracije s 

hitro prehrano, pijejo gazirane pijače, se družijo ob gledanju televizije (Suwa-Stanojević, 2009). 

Naslednja raziskava je pokazala vpliv vrstnikov na motnje hranjenja pri 12-letnikih. Vrstniki 

so zasmehovali posameznike zaradi njihove telesne teže in jih tako napeljevali k prepričanju,  

da lahko z nadzorovanjem prehranjevalnega vedenja postanejo bolj priljubljeni kar je vplivalo 

na povečanje tveganja za razvoj motenj prehranjevanja (Gast in Mayer, 2008). 

Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Gast in Mayer (2008), ki pravita, da je vpliv sovrstnikov 

pri deklicah večji kot pri dečkih.  

Raziskave poročajo o dovzetnosti mladostnikov za sporočila vrstnikov, ki so povezana s 

prehranjevanjem (Gast in Meyer, 2008). Modeliranje oz. posnemanje je učinkovito takrat, ko 

nam je oseba, katere vedenje posnemamo privlačna, zanimiva ali se z njo identificiramo (Gast 

in Meyer, 2008). V raziskavi Bandura, Miller in Dollard (v Ambrožič, 2015) so otroci opazovali 

druge njim nepoznane otroke in odrasle pri prehranjevanju. Rezultati raziskave so pokazali, da 

otroci pri prehranjevanju posnemajo svoje vrstnike, ne pa neznanih ljudi. Otroci v obdobju 

mladostništva več časa preživljajo s svojimi vrstniki, kot pa družino, zato so prehranjevalni 

vplivi staršev čedalje manjši, vplivi vrstnikov pa se povečujejo. (Hočevar, 2011). 

Vpliv vrstnikov na prehranjevalne navade so proučevali tudi v raziskavi Trieu in Hill (2014). Z 

raziskavo so želeli ugotoviti ali vrstniki lahko vplivajo na to, da bo mladostnik poizkusil oz. 

začel uživati določeno vrsto hrane. Tekom poizkusa se je izkazalo, da je mladostnik, ki je sedel 

v jedilnici in izrecno odklanjal določeno vrsto zelenjave, pod vplivom mladostnika, ki je sedel 

poleg njega in imel to zelenjavo zelo rad, to zelenjavo poskusil in jo celo začel uživati.  

Hrana ima v adolescenci psihološki in fiziološki pomen, a ne zadovoljuje le teh. Lahko je 

povezana tudi s telesnim, duševnim in socialnim odraščanjem (Gabrijelčič Blenkuš, 2004). 

Predvsem vplivi prijateljev, tudi glede prehranjevanja, postanejo v tem obdobju pomembni 

(Shepherd and Dennison, 1996). Adolescenco pa zaznamuje tudi in predvsem omenjeno 

primerjanje z vrstniki, ki pa lahko vodi v fizične, čustvene, duševne strese, modne diete, motnje 

hranjenja (Koch in Kostanjevec, 2004). 
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Prehranjevalne navade mladostnikov so po navadi že precej utrjene, izoblikovane in nanje težje 

vplivamo. Za določeno vrsto hrane se mladostniki odločajo na podlagi okusa, videza, barve, 

vonja. Radi uživajo hrano ki so je vajeni, na njihove prehranjevalne odločitve, pa imajo velik 

vpliv tudi medijska sporočila kot so reklame, nasveti za hujšanje, diete, prehranjevalne navade 

medijskih zvezd, zelo velik in pomemben vpliv pa imajo tudi vrstniki (Podlesek, 2015). 

Mladostniki, še posebej radi eksperimentirajo in se pod vrstniški in medijskimi vplivi odločajo 

za novo vrste hrane. Lahko začnejo posegati tudi po hrani, ki jo prej niso jedli, oz. jim je bila 

prepovedana (Podlesek, 2015).  

Tudi pričakovati ne smemo, da bodo mladostniki pri izbiri hrane upoštevali priporočila 

odraslih- staršev, učiteljev, itd. Prepričevanje odraslih, mladostniki lahko dojemajo kot prisilo 

in vdor na področja, katera veljajo del njihove zasebnosti. V tem obdobju je za njih najbolj 

poglavitna stvar, skrb za svoj zunanji videz kot za zdravje. Mladostniki skupaj z vrstniki 

zahajajo v restavracije s hitro prehrano, pijejo gazirane pijače, se družijo ob gledanju televizije 

(Suwa-Stanojević, 2009).  

2.5.2 Ostali dejavniki, ki vplivajo na prehranjevanje 

 

Prehranjevanja je tudi kompleksno vedenje, ki sloni na spoznavnih in miselnih procesih in 

vključuje tudi čustvene in senzorne vidike hranjenja.  

Na prehranjevanje vplivajo številne informacije, ki so med seboj povezane ter na podlagi 

katerih se posameznik odloči, kaj, kako, kdaj in koliko bo jedel. Na prehranjevanje vplivajo 

senzorične lastnosti hrane, tudi osebne preference posameznika. Ljudje se med seboj 

razlikujemo v tem, kaj jemo, kaj radi jemo, kaj nam je všeč in kaj nam ni všeč. Na 

prehranjevanje vpliva tudi prehrambna vrednost hrane. Na izbiranje določenih vrst hrane lahko 

vplivajo tudi naša prepričanja o tem, katera hrana je bolj zdrava ali več vredna z vidika naše 

identitete. Npr. nekdo lahko uživa veliko zelenjave in sadja, a ne druge hrane, ker je prepričan, 

da je to dobro za njegovo zdravje, ali pa zato, ker s tem ustvarja svojo podobo zdravega človeka, 

ki skrbi za svoje zdravje. Nekdo drug pa lahko na zabavi uživa kaviar le za to, da bi s tem 

drugim pokazal, da mu je dostopna dražja hrana in si s tem želi povečati ugled v družbi 

(Podlesek, 2015).  

Tudi jedem, ki smo jih vajeni, smo bolj naklonjeni kot neznanim jedem. Odvračanje uživanja 

določene vrste hrane lahko nastane tudi zaradi osebnih prepričanj, vrednot, norm družbe in 
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religije. Kultura določa, kaj so sprejemljive kombinacije jedi in tudi kdaj je primeren čas za 

prehranjevanje (Horne, Lowe, Fleming in Dowey, 1995). 

Nekatere jedi jemo tudi zato, ker so nam jih pripravljali naši starši, dedki in babice. Tako hrano 

smo uživali že od majhnega in smo jo navajeni. Uživanje hrane se tako lahko prenaša iz roda v 

rod. Močan vpliv okolja kaže, da je prehranjevanje v veliki meri naučeno vedenje. Omenila pa 

sem že, da okolje na odnos do določene hrane vpliva tudi skozi odnos, ki ga imajo do hrane 

nam pomembne osebe, kot so starši, sorojenci, sovrstniki. (Podlesek, 2015) 

Po zaužitem zdravem obroku se moški in ženske počutimo dobro. To je velik in bistven 

dejavnik, ki lahko tudi vpliva na naše prehranjevanje. Občutek zadovoljstva je tako odvisen 

tudi od tega, ali je hrana zdrava ali ne. Mladim bi lahko predstavili tudi ta pogled na 

prehranjevanje in jih vključili v izbiro hrane, ki vodi v dobro počutje in zdravje (Merljak in 

Koman, 2014).  

Velik vpliv na prehranjevanje pa imajo tudi mediji (Ambrožič, 2015). 

2.6 PREHRANJEVALNE NAVADE IN MNOŽIČNI MEDIJI  

 

Prehranjevalne navade velikokrat povezujemo tudi z množičnimi mediji. Največkrat so to  

televizija, filmi, oglasi, revije, ki nam oblikujejo pogled na privlačnost in lepoto. Delujejo kot 

da so resnični, a so prav medijske definicije popolnih teles najožje in tudi neresnične. V našem 

življenju nas iz dneva v dan z naslovnic revij, oglasov, televizij in računalnikov nagovarjajo 

idealno oblikovana telesa, ki pa so kirurško popravljena, profesionalno fotografirana in 

računalniško obdelana (Kuhar, 2004). 

Več raziskav je pokazalo, da mediji vplivajo na idealiziranje vitkosti in na telesno samopodobo 

ljudi, predvsem mladostnikov (Kuhar, 2004). Mediji igrajo pomembno vlogo pri širitvi 

popolnih podob ter informacij, kako doseči všečen zunanji videz. Raziskovalci trdijo, da lahko 

medijske podobe telesih idealov dejansko vplivajo na občutke do lastnega telesa (Kuhar, 2004). 

Še posebej medijsko poveličevanje vitkosti naj bi prispevalo k povečevanju nezadovoljstva s 

telesnim videzom (prav tam). 

Telesni videz medijskih likov (modelov, igralcev, športnikov) je vzor mnogim moškim in 

ženskam. Številne podobe, ki nas obdajajo, vzbujajo želje in hrepenenje po tem, da bi jim bili 
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podobni. V sodobnih družbah smo priča naraščajočemu pomenu množičnih medijev, njihov 

vpliv pa še nikoli ni bil tako velik kot je danes (Kuhar, 2004). 

Mediji dostikrat podpihujejo vitki ideal ter širijo tudi sporne informacije, kako tak videz doseči, 

npr. z dietami. Preden se je pojavila televizija, je bilo le malo govora o hujšanju, dietah, ter 

kalorijah. Vzpon medijev v dvajsetem stoletju je zelo vplival k nezadovoljstvu telesa med 

ljudmi iz različnih kultur in iz različnih družbenih razredov. Že tridesetminutno gledanje 

reklamnih oglasov, televizijskih programov spremeni mnenje, zaznavo o lastni predstavi 

(Kuhar, 2004).  

Izpostavljenost medijskim idealom vzbuja neugodna občutja, kar je vidno še zlasti pri ženskah, 

ki imajo negativno samopodobo ali motnje hranjenja. S podobami popolnih teles ne bi bilo nič 

narobe, če bi jih dojemali le kot eno od mnogih ponujenih podob (Kuhar, 2004). 

Televizija zagotavlja mladostnikom široko paleto modelov in informacij o prehranjevanju, ki 

lahko vplivajo na prehranjevalne preference otrok, izbire hrane in tudi njihovih vzorcev, 

aktivnosti (Brich and Fisher, 1998). 

Različne diete, telovadne vaje, fitnes in hitri načini hujšanja v revijah vzpodbujajo posameznike 

k dobri postavi, počutju, ki pa so težko uresničljivi (Skvarča in Vombergar, 2007).  

V današnjem času smo ljudje vedno bolj pod sugestivnim vplivom javnih medijev, ki 

reklamirajo večino izdelkov z upodabljanjem lepih teles, da nas čim bolj prepričajo. Ljudje se 

posledično tako prizadevamo za čim manjšo konfekcijsko številko, uporabljamo recepte 

»čudežnih diet« in smo priča spodbudam, ki jih ne bi potrebovali. Iz ponudbe reklam in ostalih 

medijskih oglasov je razbrati, da so danes že vsi prehrambeni artikli odlični za zdravje. Medijski 

svet na ta račun dobro živi, ljudje pa še vedno mislijo, da s »čudežno dietno hrano« lahko 

odpravijo in se borijo proti vsaki bolezni (Skvarča in Vombergar, 2007). 

2.7 LIK POPOLNEGA TELESA   

 

V medicini kot tudi v medijih vitkost velikokrat povezujejo z zdravim življenjskim slogom. 

Ozaveščenost ljudi o zdravem prehranjevanju je danes že zelo velika. Vitkost velja za 

pokazateljico dobrega zdravja, kar pa ne drži vedno.  
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Ženski ideali so se skozi zgodovino spreminjali, vendar  naj bi se današnji lepotni ideal 

ženskega telesa gibal med minimalističnim videzom suhega manekenskega telesa, ter 

mišičastim in atletsko grajenim telesom (Perc, 2002).   

Telesna teža danes ni več znak socialnega ugleda in premoženja. Že nekaj časa velja, da je 

človek bližje liku popolnega telesa, čim vitkejši je. Vprašanje o »popolnem videzu« pa polni 

tudi medije, ki imajo kar odločilno vlogo pri širjenju meril zunanjega videza (Skvarča in 

Vombergar, 2007).  

Idealno žensko telo danes ni le vitko, biti mora tudi čvrsto, oblikovano z vadbo, tudi s 

poudarjenimi mišicami. Če je telo čvrsto in urejeno, priča o disciplini in samonadzoru. 

Mišičasto in krepko telo, ne le vitko, je postalo za ženske ideal šele v sedemdesetih in 

osemdesetih letih, s pojavom fitnesa in vadbe (Kuhar, 2004, str. 41). 

Prav nič drugače pa ni pri moških. Za njihov ugled in socialno vlogo so bile že v  zgodovini 

pomembne telesne dejavnosti, ki so temeljile na moči in telesni vzdržljivosti. Moškim je bila 

razvitost mišičevja glavna stvar, saj je kazala njihovo sposobnost izpolnjevati naloge, ki jih je 

od njih pričakovala skupnost. Veliko in močno telo je bilo znak učinkovitosti, kar se kaže še 

danes. Moški v današnjem času prav tako hrepenijo po mišičastih postavah, obiskujejo fitnes, 

se prijavljajo na razna tekmovanja, kjer želijo pokazati svojo moškost in zmogljivost. (Skvarča 

in Vombergar, 2007) 

V današnjem svetu pomeni vitko telo telesni ideal, ki je za mnoge težko dosegljiv. Vitko telo 

enačijo z mladostjo, srečo, zdravjem, dosežki tudi s sprejetostjo v družbi. Obratno pa je obilna 

postava postala simbol, ki ga povezujejo z lenobo, pomanjkanjem samokontrole in 

neprivlačnostjo. Debeli ljudje so tako tarča predsodkov, posmehovanja, pomilovanja in celo 

gnusa (Kuhar, 2004, str. 44). 

Kljub temu da je videz pomemben tako ženskam kot moškim, so s prekomerno telesno težo 

pogosteje nezadovoljne ženske, ki zaradi tega želijo zmanjšati količino obrokov hrane. Moški 

na količino hrane sicer pazijo manj, so pa so telesno bolj dejavni. Večkrat se k stradanju 

zatekajo ženske, moški pa začnejo intenzivneje telovaditi. V tem se zrcalijo že nekaj časa 

uveljavljene norme, ki določajo idealno podobo, ki poveličuje privlačnost ženskega in 

zmogljivost moškega telesa. Pri ženskah se bolj ceni to, da se hrani znajo odpovedati, pri 

moških pa njihovo prizadevanje za dober izgled svojega telesa (Skvarča in Vombergar, 2007).  
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Tabela 1 : Vpliv dejavnikov na lastne občutke, misli in idealne o lastnem telesu 

Dejavniki Fantje Dekleta 

Moda 24 % 45 % 

Revije 12 % 32 % 

Televizija 23 % 31 % 

Reklame 11 % 19 % 

Dekleta/fantje 42 % 45 % 

Popularni fantje/dekleta 7 % 22 % 

Prijateljice 29 % 30 % 

Bratje/sestre 13 % 21 % 

Mama 9 % 16 % 

Oče  8 % 11 %  

Vir: Metka Kuhar (2004). V imenu lepote. Fakulteta za družbene vede, Center za socialno 

psihologijo, Ljubljana. Str. 92.  

 

Tabele 1 prikazuje, da je tako za fante kot tudi dekleta najpomembnejši dejavnik vpliv vrstnikov 

na misli o lastnem telesu. Starši so tako manj pomemben vir pritiskov glede na telesne ideale, 

imajo pa zato večji vpliv bratje in sestre. Iz tega lahko sklepamo, da je vpliv vrstnikov veliko 

večji kot pa vpliv mame in očeta. Tudi mediji (revije, televizija, reklame) pomembno vplivajo 

na njihove misli in občutke, vendar je pri dekletih ta vpliv večji. Tudi pri modi se kaže razlika, 

saj na dekleta vpliva skoraj za 20 % bolj kot na fante. 

2.8 TELESNA SAMOPODOBA MLADOSTNIKOV 

 

V razvitih družbah je telesna samopodoba pomemben del samopodobe posameznika. Vzrok za 

to je potrebno pripisati medijskim sporočilom in vrednotam, ki so usmerjene na najvidnejšo in 

najbolj površno podobo posameznika. Mediji kot popolnost zagovarjajo vitkost, ki pa je v 

velikem nasprotju z dejanskimi telesi posameznikov (Drev, 2013). 

Mladostniki so še posebej pozorni na zunanji videz, saj v tem obdobju gradijo identitete in se 

vedno znova sprašujejo, kako so videti in kako jih ocenjujejo ter vidijo vrstniki (Drev, 2013).  

Po slabi telesni samopodobi so slovenski mladostniki kar visoko glede na mednarodno 

povprečje. Raziskave kažejo, da je s svojim telesom zadovoljnih in ga ocenjujejo kot primerno 

oblikovanega kar 48 % mladostnikov, za predebele pa se ocenjuje 39 %. Dekleta se pogosteje 
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ocenjujejo za predebela kot fantje. Delež mladostnikov, ki se ocenjujejo za predebele, pa s 

starostjo narašča (Koprivnikar, Drev, Jeriček Klanšček in Bajt, 2012). 

Prevladujočim modernim konstruktom pogosteje in hitreje podležejo najstniki in se tako kar 

velikokrat odločajo za nezdrave prehranjevalne in telesne prakse (Kostanjevec, 2000). 

Mladi povezujejo hrano in prehranjevanje s svojim zunanjim videzom, s tem pa posredno tudi 

s svojim samospoštovanjem in z občutjem vrednosti. V povezavi s hrano se pojavljajo tudi 

neprimerna vedenja, ki lahko privedejo do motenj hranjenja, kadar poskuša mladostnik na 

škodljiv način razreševati svoje razvojne, emocionalne in identitetne težave (Gregorčič, 2015).  

2.9 MLADOSTNIKI IN MOTJE HRANJENJA 

 

V obdobju mladostništva se ravno zaradi slabše samopodobe, vpliva vrstnikov in ostalega 

okolja velikokrat pojavijo motnje hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, ter tudi prekomerno 

hranjenje v adolescenci. Anoreksija in bulimija sta hujši obliki, prav tako tudi prekomerno 

hranjenje, za blažjo obliko pa velja preizkušanje različnih diet (Koman in Merljak, 2014). 

Razlaga oblik motenj hranjenja 

Anoreksija nervoza: Je posebna oblika anoreksije, ki doleti mlade, ki na začetku hujšajo 

načrtno, nato pa se pojavi težja oblika, ki se kaže s psihično zasvojenostjo in zavračanjem hrane 

(Koman in Merljak, 2014).  

Bulimija:  Pomeni uživanje ogromnih količin hrane in nato hoteno praznjenje želodca z 

bruhanjem. Telo tako ne prejema dovolj hranil za učinkovito delovanja, kar se odraža kot 

utrujenost, težave s kožo, oslabelosti (Koman in Merljak, 2014).  

Lahko se pojavi tudi prekomerno hranjenje, kjer je podoba človeka nasprotna tisti pri anoreksiji. 

V psihodinamiki se pri mladostnikih pogosto kaže kot odpor do odraslosti in samostojnosti. 

Posledica je prekomerna telesna teža, nizka samopodoba in tudi druge negativne motnje na 

duševnem področju (Skvarča in Vombergar, 2007). 

V želji po lepši, boljši in privlačnejši postavi, kakšne kažejo znani obrazi iz javnih občil, 

mladostnice kot tudi mladostniki preizkušajo različne diete in tudi njihova priporočila, nasvete 
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o izgubi teže. Diete so za mlad organizem, ki je še v izgradnji, neprimerne in nevarne. (Koman 

in Merljak, 2014). 

Še posebej podvržena identifikaciji z mladimi, uspešnimi, lepimi, vitkimi liki s televizije so 

dekleta, kar privede do tega, da naj bi bile dekleta v adolescenci v primerjavi s postavami iz 

televizije manj zanimive, lepe, vitke in privlačne. To pa lahko negativno vpliva na telesno 

samopodobo mladostnikov (Žagar, 2006).  

Vsakdo se v življenju sooči s problemom, ki je povezan s hranjenjem. Razlog za to je ta, da sta 

hrana in njeno uživanje posredno in neposredno prepletena z vsesplošnimi človeškimi temami, 

kot so sprejemanje, odklanjanje, s podobo o sebi, ugodjem, tesnobo, odvisnostjo, druženjem in 

osamljenostjo (Skvarča in Vombergar, 2007).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
 

Raziskala sem, ali imajo sovrstniki vpliv na prehranjevalne navade srednješolcev v Sloveniji in 

v kolikšni meri je ta vpliv za njihovo prehranjevanje pomemben. Proučila sem tudi, na kakšen 

način se vpliv vrstnikov izraža (želja po pripadnosti, samozavest …). Prav tako sem raziskala 

tudi vpliv reklamiranja popolnih teles na srednješolce, ter skušala dognati, katere informacije 

(pridobljene v šoli/iz medijev) glede prehranjevanja imajo na njih večji vpliv.  

3.2 HIPOTEZE 

 

Glede na zastavljene cilje sem opredelila naslednje hipoteze: 

H1: Vpliv vrstnikov na prehranjevalne odločitve  je večji od vpliva njihovih staršev. 

H2: Na prehranjevalno odločitev mladostnikov bolj vplivajo informacije, ki jih pridobijo iz 

medijev, kot informacije, ki so jih dobili v šoli. 

H3: Večina anketiranih je preizkusila enega od načinov prehranjevanja, ki so ga zasledili v 

medijih/revijah in ga je kot učinkovitega opisala znana osebnost. 

H4: Mnenje vrstnikov glede prehranskih odločitev je pomembnejše dekletom kot fantom. 

H5: Mladostniki bi zaradi želje po popolnem telesu, kot ga prikazujejo mediji, tudi opustili 

zdravo prehrano. 

H6: Mladostniki posvečajo pozornost prehranjevanju v večji meri zaradi želje po sledenju 

modnim trendom vitkega telesa kot zaradi želje po ohranjanju zdravja. 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI  PRISTOP  

3.3.1 Namen raziskave 

 

Namen raziskave je bil raziskati vpliv sovrstnikov na prehranjevalne navade srednješolcev in 

ugotoviti, ali na njihove prehranjevalne navade vplivajo sovrstniki. Namen je bil dobiti vpogled, 

kako in na kakšen način se srednješolci primerjajo s svojimi vrstniki ter kako na njih vpliva lik 

popolnega telesa, ki ga prikazujejo v množičnih medijih. Ugotoviti sem želela tudi,  zaradi česa 

mladostniki prehrani posvečajo večjo pozornost. Ugotavljala sem, ali na njih bolj vplivajo starši 

ali vrstniki in kje dobijo največ informacij o prehranjevanju. Med drugim sem želela izvedeti, 

če je kateri od anketiranih že preizkusil načine prehranjevanja, ki so jih prakticirale znane 

osebnosti.  

 

3.3.2 Postopki zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbirala z anketiranjem, ki sem ga izvedla junija 2017. Za zbiranje podatkov sem 

uporabila deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatke sem 

zbirala s kvantitativno tehniko, in sicer z anketo, ki je bila anonimna in sestavljena iz vprašanj 

odprtega, zaprtega in izbirnega tipa. 

 

3.3.3 Raziskovalni vzorec  
 

Raziskovalni vzorec predstavlja populacijo srednješolcev, moškega in ženskega spola. 

Anketirala sem 100 srednješolcev, gimnazijcev. Od tega je bili 53 deklet in 47 fantov.  

 

3.3.4 Postopki obdelave podatkov 
 

Pridobljene podatke sem računalniško obdelala. Predstavljeni so tudi v grafični obliki s 

pomočjo diagramov in tabel. Uporabila sem programa Microsoft Word in Microsoft Excel 

2010. Statistično analizo sem izvedla s pomočjo SPPS programa (Statistical Package for Social 

Sciences). Izračunala sem odstotke, uporabila pa sem tudi Mann-Whitney U test.  
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3.3.5 Pričakovani rezultati 
 

Predvidevala sem, da imajo sovrstniki na mladostnike, predvsem na dekleta močan vpliv, ter 

da je le-ta veliko večji kot je vpliv njihovih staršev. Pričakovala sem, da bodo rezultati raziskave 

pokazali, da se velik delež srednješolcev prehranjuje nezdravo, da se pomena zdrave prehrane 

za zdravje ne zavedajo dovolj in da množični mediji zelo vplivajo na njihove prehranjevalne 

navade in posledično tudi na njihov videz. Pridobljeni rezultati bi lahko bili osnova za pripravo 

aktualnih vsebin s področja prehranjevalnih navad.  
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4 ANALIZA REZULTATOV  
 

Raziskovalni vzorec sestavlja 100 dijakov. Od tega je 47 % dečkov in 53 % deklic (Graf 1).  

 

Graf 1:  Struktura anketirancev glede na spol  

Vir: Lastna anketa  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako pogosto mladostniki zahajajo v restavracije s hitro 

prehrano. Rezultati (Graf 2) so pokazali, da v restavracije s hitro prehrano pogosto zahaja 17 % 

anketiranih, 72 %  anketiranih redko in 11 % anketiranih nikoli. Primerjava odgovorov glede 

na spol (Graf 3) pokaže, da so bolj pogosti obiskovalci restavracij s hitro prehrano fantje.   

 

          

Graf 2: Pogostost zahajanja mladostnikov     Graf 3: Pogostost zahajanja mladostnikov 

v restavracije s hitro  prehrano                      v restavracije s hitro prehrano glede na spol 

                                                       Vir: Lastna anketa 

 

Več deklet (9 %) kot fantov (2 %) pa takih restavracij nikoli ne obišče. Predvidevam, da je 

rezultat takšen zato, ker dekleta v primerjavi s fanti bolj pazijo na zdravo prehranjevanje in 

posledično tudi na svoj zunanji izgled. (Skvarča in Vombergar, 2007) 
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Zanimalo me je, kako mladi dojemajo oglase, v katerih se pojavljajo osebe s »popolnimi 

postavami«. Kot je razvidno iz Grafa 4, kar  32 % srednješolcev taki oglasi ne zanimajo,  33 % 

anketiranih se sprejema takšne kot so, dobra tretjina anketiranih (35 %) pa je nakazala 

pomemben vpliv oglasov na njih. 14 % anketiranih si želi videno postavo, 21 %  pa se jih odloči, 

da bo nekaj naredilo, da pride do želene postave. 

 

  

Graf 4: Vpliv reklam na srednješolce 

Vir: Lastna anketa  

Če primerjamo odgovore glede na spol (Graf 5) vidimo, da je skoraj dvakrat več fantov (21 %)  

je v primerjavi z dekleti (11 %) odgovorilo, da reklame na njih ne vplivajo.  

 

Graf 5: Vpliv reklam na srednješolce glede na spol 

Vir: Lastna anketa  
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Med anketiranimi, ki so odgovorili, da  so zadovoljni s samim seboj, je bilo več deklet  (21 %) 

kot dečkov (12 %).  V skupini, kjer je bil opazen vpliv oglasov na njih, pa je med tistimi, ki bi 

si želeli imeti postavo kot v oglasu, več deklet (11 %) kot dečkov (3 %). Med tistimi, ki bi bili 

za lepo telo pripravljeni telovaditi in se tudi bolj zdravo prehranjevati, je bilo 11 % dečkov in 

10 % deklic. 

V literaturi zasledimo, da je vpliv vrstnikov na prehranjevanje raznovrsten (Podlesek, 2015). Z 

raziskavo sem želela ugotoviti, kateri medvrstniški dejavnik je najvplivnejši na področju 

prehranjevalnih navad mladih. Kot je razvidno iz Grafa 6, največ anketiranih (kar 65 %) navaja, 

da na njih najbolj vpliva vrsta hrane (s kakšno hrano se prehranjujejo sovrstniki), 20 % jih meni, 

da je najvplivnejši dejavnik, s katerim sovrstniki vplivajo drug na drugega,  količina zaužite 

hrane, 15 %  anketiranih pa navaja, da sovrstniki na njihovo prehranjevanje najbolj vplivajo s 

tem, kako si obroke časovno razporedijo preko dneva.  

 

 

Graf 6: Najvplivnejši dejavnik, s katerim vrstniki vplivajo na srednješolce 

Vir: Lastna anketa  

 

Rezultati odgovorov se glede na spol vprašanih razlikujejo za največ 5 %. Najpomembnejši 

dejavnik s strani vrstnikov je vrsta hrane, pri čemer je to nekoliko manj pomemben dejavnik za 

dekleta (31 %)  kot  fante (34 %). Naslednji  dejavnik, s katerim sovrstniki vplivajo na druge, 

je količina zaužite hrane. Iz rezultatov (Graf 7) lahko razberemo, da je ta dejavnik nekoliko bolj 

pomemben za dekleta (12 %) kot fante (8 %). Tretji in najmanj pomemben dejavnik pa je 

časovna razporeditev obrokov preko dneva. Tudi ta dejavnik je nekoliko bolj pomembne 

dekletom (10 %).  
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Graf 7: Najvplivnejši dejavnik, s katerim vrstniki vplivajo na srednješolce glede na spol 

Vir: Lastna anketa  

 

Z raziskavo sem želela preveriti  hipotezo H1: »Vpliv vrstnikov na prehranjevalne odločitve 

je večji od vpliva njihovih staršev.« 

 

Graf 8: Vpliv na prehranjevalne navade srednješolcev 

Vir: Lastna anketa 
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33 % fantov) je odgovorilo, da na njih bolj vplivajo starši, 27 % pa jih meni, da imajo na njihove 

prehranjevalne odločitve večji vpliv vrstniki (14 % fantov, 13 % deklet).  

Hipotezo H1 na podlagi rezultatov zavrnem. Rezultati so namreč pokazali, da na 

prehranjevalne odločitve vrstnikov bolj vplivajo starši kot vrstniki. Glede rezultatov sem bila 

presenečena, saj sem pričakovala, da imajo sovrstniki večji vpliv kot njihovi starši, saj so 

34%

8%
5%

31%

12% 10%

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Vrsta hrane Količina zaužite
hrane

Časovna
razporeditev

obrokov preko
dneva

Fantje

Dekleta

73%

27%

Starši Vrstniki



Andromako A. Vpliv sovrstnikov na odločitve srednješolcev o prehranjevanju 

Diplomsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Pedagoška Fakulteta, 2017 

 

 

- 22 - 

 

srednješolci ravno v obdobju odraščanja, v katerem naj bi bilo mnenje sovrstnikov najbolj in 

bolj pomembno od mnenja staršev, od katerih se večina v tem času pogosto oddalji.  

 

 

Graf 9: Vpliv na prehranjevalne navade srednješolcev glede na spol 

Vir: Lastna anketa  

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, če srednješolci menijo, da bi bili v družbi manj sprejeti, 

če bi se prehranjevali drugače kot njihovi vrstniki. Graf 10 prikazuje, da kar 94 % srednješolcev 

meni, da v družbi ob drugačni prehrani kot ostali vrstniki ne bi bili slabše sprejeti. Ostalih 6 % 

srednješolcev pa meni, da bi bili zaradi tega v družbi manj zaželeni oziroma sprejeti. Velik 

delež anketiranih je enakega mnenja, kar nakazuje, da je stopnja ozaveščenosti medsebojnega 

spoštovanja in sprejemanja vrstnikov glede različne prehrane velika.  

 

 

 

Graf 10: Mnenje mladostnikov o njihovi (ne)sprejetosti v družbi zaradi drugačnega 

prehranjevanja od ostalih vrstnikov 

Vir: Lastna anketa  
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Graf 11: Mnenje mladostnikov o njihovi (ne)sprejetosti v družbi zaradi drugačnega 

prehranjevanja od ostalih vrstnikov glede na spol 

Vir: Lastna anketa 

Primerjava rezultatov glede na spol (Graf 11) prikazuje, da enako število deklet in fantov meni, 

da bi bili zaradi drugačnega prehranjevanja kot ga imajo ostali vrstniki, v družbi slabše sprejeti. 

Med tistimi, ki menijo, da njihov način prehranjevanja ne vpliva na sprejetost v družbi, je več 

deklet (50 %) kot fantov (44 %).  

 

 

 

Graf 12: Ravnanje srednješolcev ob prehranjevanju sovrstnikov s proteini  

Vir: Lastna anketa  
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mladostnikov (49 % deklet in 36 % fantov) pa ne bi spremenilo svojega prehranjevanja. 6 % 

fantov je odgovorilo, da proteine tudi sami že uživajo.  

 

 

Graf 13: Ravnanje srednješolcev ob prehranjevanju sovrstnikov s proteini glede na spol  

Vir: Lastna anketa 

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, katere informacije bolj vplivajo na prehranjevalne 

odločitve mladih, in preveriti hipotezo H2: »Na prehranjevalno odločitev mladostnikov bolj 

vplivajo informacije, ki jih pridobijo iz medijev, kot informacije, ki so jih dobili v šoli.« 

 

Graf 14 prikazuje, da 69 % anketiranih meni, da na njihovo prehranjevanje najbolj vplivajo 

informacije, ki jih slišijo/pridobijo iz medijev, 31 % pa jih meni, da na to bolj vplivajo 

informacije pridobljene v šoli.  
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Graf 14: Pridobljenost informacij, ki bolj vplivajo na prehranjevalne odločitve 

 

 

Graf 15: Pridobljenost informacij, ki bolj vplivajo na prehranjevalne odločitve glede na 

spol  

Vir: Lastna anketa  

 

Hipotezo H2 sem potrdila. Dobljeni rezultati o vplivu informacij iz medijev podpirajo tudi 

ugotovitve, ki jih zasledimo v drugih raziskavah, ki ugotavljajo, da imajo mediji na mlade v 

obdobju odraščanja velik vpliv. Braconnier (2001) navaja, da za mlade v času adolescence šola 

izgublja pomen, otroci se ne trudijo dovolj, vse pomembnejše postajajo druge stvari  

 

Hipoteza H3: »Večina anketiranih je preizkusila enega od načinov prehranjevanja, ki so ga 

zasledili v medijih/revijah in ga je kot učinkovitega opisala znana osebnost.« 
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Graf 16: Preizkušanje načinov prehranjevanja znanih osebnosti 

Vir: Lastna anketa  

 

Graf 16 prikazuje, da je 85 % anketiranih odgovorilo, da še ni preizkusilo načina 

prehranjevanja, ki ga je kot učinkovitega opisala znana osebnost, 15 % pa odgovorilo, da so tak 

način prehranjevanja že preizkusili. Hipotezo H3 na podlagi dobljenih rezultatov zavrnem.  

 

Tudi pri odgovorih na to vprašanje (Graf 17) vidimo, da so vplivu medijev bolj podvržena 

dekleta. Kar 12 % deklet in le 3 % fantov so navedli, da so že preizkusili  način prehranjevanja 

neke znane osebnosti.  

 

 

Graf 17: Preizkušanje načinov prehranjevanja znanih osebnosti glede na spol 

Vir: Lastna anketa  

 

Kako mladostniki sami ocenjujejo vpliv medijev, vrstnikov, šole sem ugotavljala tudi s 

pomočjo Likertove lestvice stališč.  
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Tabela 2: Mladostnikovo ocenjevanje vpliva medijev, vrstnikov, šole 

 

Rezultati raziskave (Tabela 2) so pokazali statistično pomembne razlike glede na spol pri oceni 

vpliva modnih trendov na posvečanje pozornosti prehrani (p = 0,037) in uživanju enake hrane, 

kot jo uživajo vrstniki (p = 0,022).  

Kot je razvidno iz tabele se s trditvijo, da se velikokrat primerjajo z vrstniki, ni strinjalo 45 % 

anketiranih. S to trditvijo se ni strinjalo več deklet (26 %)  kot fantov (19 %). Delno se je s to 

trditvijo strinjalo 38 % anketirancev (od tega 14 % fantov in 24 % deklet). S trditvijo, da se 

velikokrat primerjajo z vrstniki, je odgovorilo 17 % (od tega 10 % deklet in 7 % fantov).  

Večina anketiranih (75 %) se nikakor ni strinjala, da je pomembno je, kaj si o njihovi prehrani 

mislijo  sošolci (od tega 38 % od tega fantov in 37 % deklet). Nestrinjanje s to trditvijo pa je 

izrazilo (7 %) dečkov in (10 %) deklet. Kot je razvidno iz Tabele med fanti in dekleti, ni bilo 

statistično pomembnih razlik v oceni pomembnosti mnenja vrstnikov o njihovi prehrani. 

Trditev Spol N 

1 2 3 4 5 

M SD U p f f 
% 

f f 
% 

f 
 

f 
% 

f f 
% 

f f 
% 

Velikokrat se 
primerjam 
z vrstniki 

M 47 8 8 18 18 14 14 6 6 1 1 2,45 0,99 1032,50 

0,063 

Ž 53 8 8 11 11 24 24 5 5 5 5 2,77 1,12  

Kar jedo sošolci, 
jem tudi jaz 

M 47 25 25 15 15 5 5 2 2 0 0 1,66 0,84 996,00 

0,022 

Ž  53 39 39 9 9 4 4 1 1 0 0 1,38 0,71  

 Pomembno je,  
 kaj si o moji  
 prehrani mislijo 
 sošolci 

M 47 38 38 7 7 1 1 1 1 0 0 1,26 0,60  

0,097 

Ž 53  37 37 10 10 6 6 0 0 0 0 1,42 0,69 1100,00 

V restavracijah  
s hitro prehrano se 
prehranjujem, ker tja 
zahajajo tudi moji sošolci 

M 47 27 27 11 11 4 4 4 4 1 1 1,74 1,07  

0,401 

Ž  53 30 30 16 16 5 5 2 2 0 0 1,60 0,81 1213,00 

Prehrani posvečam 
pozornost zaradi sledenja 
modnim trendom 
 

M 47 22 22 10 10 6 6 8 8 1 1 2,00 1,14  
0,037 

Ž 53 12 12 20 20 14 14 5 5 2 2 2,34 1,05 996,00 

Prehrani posvečam 
pozornost zaradi zavedanja 
o pomenu hrane za moje 
zdravje. 

M 47 8 8 4 4 5 5 14 14 16 16 3,55 1,47  
0,224 

Ž  53 3 3 7 7 18 18 12 12 13 13 3,47 1,17 1138,00 

Zaradi želje po popolnem 
telesu bi spremenil 
dosedanjo prehrano 

M 47 14 14 11 11 15 15 5 5 2 2 2,36 1,15 1235,00 
 
0,474 

Ž 53 11 11 19 19 19 19 4 4 0 0 2,30 0,90  

Legenda: 1-nikakor se ne strinja, 2 – se ne strinja, 3-delno se strinja, 4-se strinja, 5-popolnoma se strinja 
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Hipotezo H4: «Mnenje vrstnikov glede prehranskih odločitev je pomembnejše dekletom, kot 

fantom«, zavrnem.   

Z raziskavo sem želela tudi ugotoviti, ali bi mladi zaradi vpliva medijev  bili pripravljeni 

spremeniti dosedanjo prehrano. Večina anketiranih (55 %) se s trditvijo, da bi zaradi želje po 

popolnem telesu, kot ga prikazujejo mediji opustili (ne)zdravo prehrano, ni strinjala (M = 2,36).  

Hipotezo H5: »Mladostniki bi zaradi želje po popolnem telesu, kot ga prikazujejo mediji tudi 

opustili (ne)zdravo prehrano«, zavrnem. 

Primerjava  odgovorov  o posvečanju pozornosti prehranjevanju zaradi medijev oz. zaradi 

zavedanja o pomenu hrane za njihovo telo je pokazala, da je stopnja strinjanja s trditvijo, da 

pozornost prehrani posvečajo zaradi zavedanja o pomenu hrane višja (M = 3,51) kot stopnja 

strinjanja s trditvijo, da prehrani posvečajo pozornost zaradi sledenja modnim trendom (M = 

2,33 %). (Graf  18).  

 

Hipotezo H6: »Mladostniki posvečajo pozornost prehranjevanju v večji meri zaradi želje po 

sledenju modnim trendom vitkega telesa, kot zaradi želje po ohranjanju zdravja«, zavrnem. 
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Graf 18: Primerjava srednjih vrednosti (M) ocen dejavnikov, ki vplivajo na posvečanje 

pozornosti mladostnikov prehrani  
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4 RAZPRAVA  
 

Na razvoj prehranjevalnih navad vpliva veliko dejavnikov (starši, vrstniki, šola, mediji…). 

Starši svojim otrokom že od otroštva dajejo zgled kako se prehranjevati, kaj morajo jesti in kaj 

ne, kaj je za njih dobro itd., z odraščanjem pa postaja bolj kot mnenje, pomembno mnenje 

vrstnikov Kostanjevec (2013). Z raziskavo sem tako želela ugotoviti, kakšen vpliv imajo na 

prehranske odločitve mladih njihovi vrstniki. Analiza odgovorov, pridobljenih z anketiranjem  

100 srednješolcev in srednješolk, je pokazala, da imajo sovrstniki na njihove prehranske 

odločitve  manjši vpliv kot starši. Vrstniki imajo nekoliko večji vpliv na prehranske odločitve 

fantov kot deklet. Fantje so tudi pogosteje navedli, da se v restavracijah s hitro prehrano 

prehranjujejo, ker tja zahajajo tudi njihovi sošolci. Za razliko od fantov pa se pri dekletih kaže 

večji vpliv medijev. Posvečanje prehrani zaradi sledenja modnim trendom je bilo tudi bolj 

značilno za dekleta. V literaturi lahko zasledimo, da so mladostniki v obdobju adolescence še 

posebej pozorni na zunanji videz, saj gradijo identiteto, na katere imajo velik vpliv tudi mediji 

(Drev, 2013) in da dekleta v primerjavi s fanti, bolj pazijo na zdravo prehranjevanje in si želijo 

tudi všečen izgled (Skvarča in Vombergar, 2007).   

Rezultati so tudi pokazali, da se mladi med seboj sicer primerjajo, vendar se zaradi izbire hrane 

mladi med seboj ne izključujejo. V veliki večini menijo, da če bi se prehranjevali drugače, kot 

njihovi sovrstniki v družbi ne bi bili slabše sprejeti in tudi ne nezaželeni. Na podlagi tega 

sklepam o medsebojnem spoštovanju med vrstniki glede razlikovanja pri prehranjevanju. V 

primeru, da se med seboj primerjajo, pa je najpomembnejši dejavnik vplivanja s strani vrstnikov 

vrsta hrane, sledi, količina zaužite hrane in nato časovna razporeditev obrokov preko dneva. Iz 

rezultatov je razvidno, da samo fantje uživajo prehranske nadomestke oz. proteine/proteinske 

ploščice. Za fante je že od vselej veljalo, da morajo izgledati kot pravi moški, bolj mišičasti in 

imeti bolj izoblikovano telo (Kuhar, 2004). Tako razmišljanje je očitno še danes prisotno, zato 

več fantov uporablja tako imenovano obliko prehranskih nadomestkov (Makarovič, 2010).  

Rezultati so tudi pokazali, da imajo na prehranske odločitve najstnikov večji vpliv informacije, 

ki jih pridobijo iz medijev, kot pa tiste, ki jih pridobijo v šoli, saj imajo mediji, sploh v času 

odraščanja veliko večji vpliv na odraščajočo mladino kot pa šola, ki najstnike bolj malo zanima, 

pomembnejše jim postajajo druge stvari (Braconnier, 2001).  
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5 ZAKLJUČEK  
 

V diplomski nalogi me je zanimalo, kako sovrstniki vplivajo na prehranjevalne odločitve 

srednješolcev. Različni avtorji se strinjajo, da v času odraščanja na prehranske odločitve 

vplivajo predvsem vrstniki.  

Raziskava je pokazala na večji vpliv staršev kot vrstnikov in na pomemben vpliv informacij 

pridobljenih iz medijev. Čeprav večina mladih ne sledi vrstnikom, so nekoliko bolj podvrženi 

vplivu vrstnikov fantje. Večina anketiranih je sicer navedla, da se prehrani posvečajo, zaradi 

pomena zdrave prehrane in ne zaradi sledenja modnim trendom, kar je spodbudno. Veliko 

anketirancev niti ni poizkusila načine prehranjevanja, ki so jih kot dobre/učinkovite opisale 

znane osebe. Spodbuden podatek je tudi ta, da se srednješolci, kljub temu, da se med seboj 

primerjajo, spoštujejo ter ne izločajo iz družbe. Najvplivnejši dejavnik, s katerim srednješolci 

vplivajo na sovrstnike, je vrsta hrane. Srednješolci v večini ne bi spremenili svojega načina 

prehranjevanja zaradi vrstnikov in niti zaradi popolnega videza svojega telesa, ki ga množični 

mediji prikazujejo vedno znova in znova. Tudi na mnenje sovrstnikov o njihovi prehrani, ne 

dajo veliko. V restavracije s hitro prehrano zahajajo redko, še posebej dekleta, so na to bolj 

pozorna.  

Na podlagi celotne raziskave sem ugotovila, da imajo sovrstniki na srednješolce majhen vpliv. 

Zaskrbljujoče pa je, da imajo na prehranske odločitve mladih večji vpliv informacije iz medijev, 

kot pa informacije, ki jih dobijo v šoli. V nadaljevanju bi bilo tako v okviru izobraževalnega 

sistema smiselno razmisliti, kako povečati zaupanje mladih v informacije, ki jih dobijo v šoli. 

Vzorec raziskave je bil premajhen, da bi ugotovitve posplošila na vse slovenske mladostnike. 

Bolj natančne rezultate bi dobila, če bi zajela večji vzorec anketiranih mladostnikov.  

Spoznala sem, da se moja predvidevanja in teorija znanstvene literature ni vedno ujemala z 

rezultati oz. odgovori srednješolcev, ki sem jih analizirala. Veliko mladostnikov se zaveda o 

pomenu zdravega prehranjevanja, a menim, da bi bilo potrebno že zelo zgodaj dajati večji 

poudarek na pomenu zdrave prehrane. Veliko lahko naredimo tudi sami, kot pedagogi, starši, 

jaz, kot bodoča učiteljica, da bodo otroci še bolj trdno prepričani, zakaj je zdrava prehrana za 

nas tako zelo pomembna.  
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7 PRILOGE  
 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Spol:  moški        ženski   Obkroži.  

 

2. Obkroži, kako pogosto zahajaš v restavracije s hitro prehrano. 

a.) Zelo pogosto 

b.) Pogosto 

c.) Redko 

d.) Nikoli 

 

3. V medijih prikazujejo lik popolnega telesa – lepa in mišičasta postava. Kako te reklame 

vplivajo na tebe? 

a.) Sploh me ne gane 

b.) Sprejemam se takšnega, kot sem 

c.) Želim si, da bi imel/-a tako postavo tudi jaz 

d.) Začnem delati na tem (telovadba, bolj zdrava hrana)  

 

4.  S križcem označi, kateri od spodaj navedenih dejavnikov je najvplivnejši, s katerim 

vrstniki lahko vplivajo nate. 

 

DEJAVNIK OZNAČI 

Vrsta hrane (s kakšno hrano se prehranjujete)   

Količina zaužite hrane  

Kako časovno obroke razporedi preko dneva  

 

5. Obkroži, kdo bolj vpliva na tvoje prehranjevalne navade. 

a.) Starši 

b.) Vrstniki 

 

6. Ali menite, da bi bili v primeru, da se ne bi prehranjevali enako oz. podobno kot vaši 

vrstniki, v družbi slabše sprejeti? 

 

a.) DA 

b.) NE 

 

7. Kako bi odreagirali, če bi se vaš sošolec začel prehranjevati s proteini /proteinskimi 

ploščicami? 

 

a.) Tudi sam bi jih začel uživati 
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b.) Razmislil/-a bi o nadaljnjem načinu svojega prehranjevanja 

c.) To ne bi spremenilo mojega prehranjevanja   

d.) Drugo:  

 

8. Obkroži. Na moje prehranjevalne odločitve bolj vplivajo informacije, ki jih pridobim: 

a.) iz  medijev 

b.) v šoli  

 

9. Ali ste že preizkusili enega od načinov prehranjevanja, ki ste ga zasledili v 

medijih/revijah in ga je kot učinkovitega opisala znana osebnost? Obkroži. 

 

a.) DA 

b.) NE 

 

10. Pri vsaki trditvi obkroži, v kolikšni meri se s trditvijo (ne)strinjaš, pri čemer pomeni: 

1 – sploh se ne strinjam 

5 – popolnoma se strinjam 

 

Velikokrat se primerjam s svojimi vrstniki. 1 2 3 4 5 

Kar jedo sošolci, jem tudi jaz. Pri izbiri hrane sledim 

sošolcem.  

1 2 3 4 5 

Pomembno je, kaj si o moji prehrani mislijo sošolci. 1 2 3 4 5 

V restavracijah s hitro prehrano se pogosto prehranjujem, 

ker tja zahajajo tudi mojo sošolci 

1 2 3 4 5 

Zaradi želje po popolnem telesu, kot ga prikazujejo 

mediji, bi tudi ti opustili (ne)zdravo prehrano.  

1 2 3 4 5 

Prehrani posvečam pozornost zaradi želje po sledenju 

modnim trendom vitkega telesa. 

1 2 3 4 5 

Prehrani posvečam pozornost zaradi zavedanja o pomenu 

hrane za zdravje. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


