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Povzetek 

 

Ustrezna prehranska pismenost je povezana z zdravimi prehranskimi odločitvami, boljšimi 

prehranjevalnimi navadami ter z večjo verjetnostjo samostojnega in zdravega načina življenja otrok in 

mladostnikov tudi v poznejših življenjskih obdobjih. Na prehransko pismenost otrok ne vpliva le 

formalno prehransko izobraževanje otrok, ampak tudi starši z zgledom, zagotavljanjem zdrave 

prehranske oskrbe v družini in pozitivnimi stališči do zdravega prehranjevanja. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, kakšna so stališča staršev o pomenu in vplivu formalnega prehranskega izobraževanja na 

prehransko pismenost otrok, ki jo pridobijo v času osnovnošolskega izobraževanja. Ugotavljali smo, 

kako pogosto starši otrokom omogočajo razvijanje prehranske pismenosti v domačem okolju glede na 

posamezne komponente prehranske pismenosti. V raziskavo je bilo vključenih 62 staršev učencev, ki 

so obiskovali deveti razred osnovne šole. Za potrebe raziskave je bil razvit anketni vprašalnik, 

pridobljeni podatki pa so bili analizirani z deskriptivnimi in inferenčnimi statističnimi metodami. 

Rezultati raziskave so pokazali, da imajo starši pozitivna stališča do formalnega prehranskega 

izobraževanja, da se jim zdi pomembno, da otroci do zaključka osnovnošolskega izobraževanja 

usvojijo posamezne komponente prehranske pismenosti, zlasti, da otroci znajo izbirati in vključevati v 

prehrano zdrava živila, pripraviti enostavne jedi, pri čemer zagotovijo ustrezne higienske pogoje, ki 

veljajo za pripravo varne hrane. Po mnenju staršev je pomembno, da otroci razvijejo tudi primerno 

vedenje ob uživanju hrane. Ugotavljamo, da starši izkazujejo interes za formalno prehransko 

opismenjevanje otrok v šoli, kaže pa se tudi potreba po praktičnem spodbujanju in razvijanju veščin v 

domačem okolju. Za povezovanje znanja in veščin, ki jih učenci usvojijo v procesu prehranskega 

opismenjevanja v šoli z vsakdanjim življenjem v družini pa so pomembni tudi učitelji, ki v procesu 

poučevanja spodbujajo vključevanje učencev v opravila, ki so povezana s prehranjevanjem v 

domačem okolju. 

 

Ključne besede: osnovnošolci, prehransko izobraževanje, prehransko znanje in veščine, prehranska 

pismenost, starši.  

 

 

Abstract 

Appropriate nutrition is associated with healthy nutritional choices, better eating habits, and a greater 

likelihood of an independent and healthy lifestyle for children and adolescents in later periods of life. 

The nutritional literacy of children is not only affected by formal nutritional education of children, but 

also by parents, for example, providing healthy family care and positive attitude towards healthy 
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eating. The purpose of the research was to determine the view of parents on the importance and 

influence of formal nutrition education on the nutritional literacy of children acquired during 

elementary education. We have examined how often parents allow children to develop nutritional 

literacy in the home environment, depending on the individual components of nutrition literacy. The 

study included 62 parents of students attending the ninth grade of elementary school. For the purposes 

of the research, a questionnaire was developed and the obtained data was analyzed using descriptive 

and inferential statistical methods. The results of the research have shown that parents have positive 

attitudes towards formal nutrition education so that they feel it is important for children to adopt 

individual components of nutrition literacy by the end of elementary education, in particular for 

children to choose and integrate healthy food into food, prepare simple dishes, providing appropriate 

hygiene conditions that apply to the preparation of safe food. According to parents, it is important that 

children develop appropriate behaviour when consuming food. We find that parents show an interest 

in formal nutritional literacy of children at school, and there is also a need for practical promotion and 

development of skills in the home environment. In order to integrate the knowledge and skills that 

pupils adopt in the process of nutritional literacy in school with everyday life in the family, teachers 

who, in the process of teaching, encourage the inclusion of pupils in tasks related to eating in the home 

environment. 

Keywords: nutrition education, nutrition literacy, nutrition knowledge and skills, parents, school 

pupils. 

 

 

 

1. Uvod  

 

Avtorji različnih raziskav (Pendergast in Dewhurst, 2012; Lai – Yeung, 2015) menijo, da 

lahko ustrezna prehranska pismenost in prehranske veščine celotnega prebivalstva 

pripomorejo k dobrobiti javnega zdravja ter, da sta za dolgoročno izboljšanje zdravja in 

dobrobiti družbe nujno potrebna razvoj in usvajanje ustreznih prehranskih veščin. Vidgen in 

Gallegos (2014) definirata prehransko pismenost kot povezanost znanj, spretnosti oz. veščin 

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

zadovoljitev prehranskih potreb posameznika. Koncept prehranske pismenosti obsega štiri 

osnovne komponente:  

1) načrtovanje prehrane (Komponenta vključuje načrtovanje prehranskega vnosa, skladno s 

posameznikovim časom in denarjem.);  

2) izbor živil (Pri zboru živil naj bi bil posameznik sposoben kritičnega vrednotenja 

dostopnosti do hrane preko različnih ponudnikov. Poznal naj bi prednosti in slabosti le teh, bil 

sposoben ugotoviti sestavo in izvor živil ter poznal njihovo pravilno shranjevanje in 

uporabo.);  

3) priprava hrane (Pri pripravi hrane naj bi bil posameznik zmožen priprave okusnega obroka 

iz osnovnih sestavin, ki jih ima na voljo, kar vključuje tudi uporabo kuhinjskih pripomočkov. 

Obenem naj bi bil sposoben spreminjanja in prilagajanja kuharskih receptov ter preizkušanja 

različnih prehranskih izdelkov in sestavin. Upošteval naj bi osnovna higienska načela, ki so 

potrebna pri rokovanju s hrano.);  

4) prehranjevanje oz. uživanje hrane (Pri prehranjevanju oz. uživanju hrane naj bi se 

posameznik zavedal vpliva hrane in prehranjevanja na njegovo zdravje in počutje. Upošteval 

naj bi prehranska priporočila in razlikoval med hrano, ki ima pozitiven oz. negativen vpliv na 

zdravje, ter upošteval pogostost uživanja hrane in velikost posameznih obrokov.) 

Slater (2013) izpostavlja, da prehransko izobraževanje učencem omogoča usvajanje 

ustreznih in kakovostnih prehranskih znanj in spretnosti, ki pripomorejo k oblikovanju 
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zdravih prehranjevalnih navad in usvajanju življenjskih veščin, povezanih z načrtovanjem 

prehrane in pripravo obrokov po receptih in v skladu s temeljnimi higienskimi načeli. V 

Slovenji se obvezno prehransko izobraževanje izvaja že v času devetletne osnovne šole in je 

vključeno v redne in izbirne predmete (Koch in Kostanjevec, 2005). M. Erjavšek in 

Kostanjevec (2016) ugotavljata, da se z vsakim vzgojno-izobraževalnim obdobjem prehranski 

pojmi nadgrajujejo, najbolj pogosto pa se v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

pojavljajo prehranski pojmi, ki obravnavajo vsebine povezane z izborom živil in uživanjem 

hrane, kjer je poudarjen tudi zdravstveni vidik prehranjevanja. Najmanj opredeljeno je 

načrtovanje prehrane, z vidika posameznikovega finančnega in časovnega načrtovanja 

nakupovanja hrane. Pomembno je, da otroci v času osnovnošolskega izobraževanja z 

obravnavo prehranskih vsebin in pojmov usvojijo znanja in veščine, ki so nujno potrebne za 

prehransko pismenega posameznika.   

Ugotavlja se (Caraher, Baker in Burns, 2004), da otroci in mladostniki v domačem in 

šolskem okolju ne kuhajo pogosto, kar kaže na to, da med izobraževanjem ne razvijejo in 

usvojijo ustreznih prehranskih in kuharskih veščin. Podobno ugotavljajo tudi starejše 

raziskave (Hebert in Jacobson, 1991; Watt in Sheiham, 1996), ki izpostavljajo, da mladostniki 

v domačem okolju niso vključeni v nakupovanje živil in pripravo obrokov ter, da nimajo 

priložnosti usvajanja veščin osnovnih higienskih načel priprave hrane (Haapala in Probart, 

2004). Byrd – Bredbenner, Maurer Abbot in Quick (2010) ugotavljajo, da starši vključujejo 

otroke v nekatera preprosta opravila povezana s pripravo hrane kot so; uporaba noža, 

štedilnika in gospodinjskih aparatov ter pripomočkov. Vključujejo jih tudi v procese 

mehanske obdelave živil (npr. pranje in rezanje zelenjave ter ribanje sira) in v pripravo 

enostavnih obrokov. Kljub temu pa Slater (2013) ocenjuje, da otroci ne znajo pravilno 

uporabljati noža in pečice ter brati in razumeti kuharskih receptov. Tako Larson, Story, 

Eisenberg in Neumark - Sztainer (2006) poudarjajo, da imajo mladostniki usvojene osnovne 

prehranske veščine, ki jim omogočajo pripravo preprostih obrokov in prigrizkov. Večina 

izmed njih ne pripravlja zahtevnih obrokov, za katere so potrebne kompleksnejše prehranske 

veščine. Ugotovljeno je bilo, da mladostniki redko prebirajo deklaracije na živilih. Tisti, ki so 

vključeni v nakupovanje živil, sprejemajo nezdrave prehranske odločitve, saj posegajo po 

energijsko bogatih in hranilno revnih živilih. Byrd - Bredbenner, Maurer Abbot in Quick 

(2009) menijo, da mladostniki poznajo teoretične osnove temeljnih higienskih načel priprave 

jedi, vendar jih ne upoštevajo pri konkretni pripravi jedi. To kaže na pomanjkljivo uporabo 

usvojenega prehranskega znanja, kar je nujno za prehransko veščega posameznika. Kaže se 

potreba po formalnem in neformalnem poučevanju prehranskih vsebin, ki pripravijo otroke in 

mladostnike na samostojno življenje (Simmons in Chapman, 2012). 

Izpostavlja se vpliv staršev na prehrano otrok in potreba po spodbujanju otrok k izvajanju 

prehranskih veščin s strani staršev (Fordyce – Voorham, 2011), saj naj bi bilo domače okolje 

ključno za razvoj otrokovih zdravih prehranjevalnih navad (Nepper in Chai, 2016). Obenem 

pa Lyon idr. (2011) ugotavljajo upad prenosa veščin priprave hrane v domačem okolju, saj naj 

bi imeli otroci omejene priložnosti za usvajanje prehranskih veščin, tako s strani staršev in 

starih staršev, kot tudi formalnega izobraževanja (Caraher, Dixon, Lang in Carr ‐ Hill, 1999). 

Starši si želijo pripravljati obroke skupaj s svojimi otroki, vendar to počno manj pogosto 

zaradi pomanjkanja časa (Fulkerson idr., 2011). Ključni dejavniki, ki poleg pomanjkanja časa 

vplivajo na to, da starši v pripravo obrokov ne vključujejo svojih otrok, so še: neustrezne 

prehranske veščine staršev, njihova utrujenost, skrb, povezana z otrokovo varnostjo pri 

izvajanju veščin priprave hrane, in večji nered v kuhinji, kot če bi delo opravili sami  (Ensaff, 

Canavon, Crawford in Barker, 2015; Lai - Yeung, 2015).  

Številne raziskave izpostavljajo pozitivne vidike vključevanja otrok v aktivnosti povezane 

s prehrano. Tako Larson, Perry, Story in Neumark – Sztainer (2006) ugotavljajo, da naj bi 

imeli otroci, ki pripravljajo hrano skupaj s svojimi starši bolj zdrave prehranske izbire, 
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povečalo naj bi se uživanje zelenjave in sadja, zmanjšal vnos hitre prehrane, izboljšalo pa naj 

bi se tudi njihovo prehransko vedenje (Hartman, Dohle in Siegrist, 2013), prehranjevalne 

navade (van der Horst, Ferrage in Rytz, 2014) in prehranske preference (Sandell idr., 2016). 

Pri samostojni pripravi hrane se pri otrocih pojavljajo pozitivni občutki kot so zadovoljstvo, 

kontrola in ponos (van der Horst, Ferrage in Rytz, 2014; Heim, Stang in Ireland, 2009).  

Borgfeld idr. (2011) izpostavljajo socialni vidik skupnega preživljanja časa otrok s starši v 

času, ko skupaj pripravljajo hrano. Foordyce – Voorham (2016) poudarja pomen usvajanja 

veščin pravilne uporabe kuharskih pripomočkov in postopkov priprave hrane, saj naj bi se 

tako povečala otrokova motivacija za kuhanje. Utter, Denny, Lucassen in Dyson (2016) pa 

izpostavljajo pomen vključevanja otrok v kuhanje in s tem učenje kuhanja, kar naj bi 

omogočalo razvoj življenjskih veščin, ki pripomorejo k boljšemu zdravju celotne družine.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, mnenje staršev o vplivu formalnega prehranskega 

izobraževanja na prehransko pismenost otrok, pomembnost otrokovega usvajanja prehranskih 

znanj in veščin v času osnovnošolskega izobraževanja in pogostost spodbujanja otrok k 

izvajanju veščin v domačem okolju s strani staršev glede na posamezne komponente 

prehranske pismenosti. 

 

2. Metoda  

Osnovni raziskovalni metodi sta deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda 

pedagoškega raziskovanja. Raziskava temelji na kvantitativni raziskovalni paradigmi. V 

raziskavo je bilo vključenih 62 staršev učencev devetega razreda osnovne šole; od tega je bilo 

56 (90 %) žensk in 6 (10 %) moških. Za namen raziskave je bil oblikovan anketni vprašalnik, 

ki je vključeval vprašanja s štiristopenjsko Likertovo lestvico. Statistična analiza podatkov je 

bila opravljena z računalniškim programom SPSS. Podatki so bili obdelani na nivoju 

deskriptivne in inferenčne statistike. Numerične spremenljivke so predstavljene z merami 

srednjih vrednosti in merami razpršenosti. Za primerjavo med posameznimi komponentami 

prehranske pismenosti je bila uporabljena enosmerna analiza variance (ANOVA) za 

ponovljene meritve in Bonferroni post hoc test. 

 

3. Rezultati  

Izsledki raziskave kažejo (tabela 1), da starši menijo, da formalno prehransko 

izobraževanje vpliva na učenčevo usvajanje znanj in veščin vseh treh komponent prehranske 

pismenosti. Po mnenju staršev najbolj vpliva na usvajanje znanj in veščin povezanih s 

prehranjevanjem oz. uživanjem hrane (M = 3.32), manj pa na usvajanje znanj in veščin, ki so 

povezane s pripravo hrane (M = 2.87) in izborom živil (M = 2.76). Enosmerna analiza 

variance (ANOVA) za ponovljene meritve je pokazala statistično pomembne razlike (F = 

27.157, p = .000) v mnenju staršev o vplivu formalnega prehranskega izobraževanja na 

prehransko pismenost otrok glede na posamezne komponente prehranske pismenosti. 

Bonferroni post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med različnimi 

komponentami prehranske pismenosti in sicer; izborom živil in prehranjevanjem oz. 

uživanjem hrane (p = .000) ter pripravo živil in prehranjevanjem oz. uživanjem hrane (p = 

.000).  
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Tabela 1: Mnenje staršev o vplivu formalnega prehranskega izobraževanja na prehransko pismenost 

otrok glede na komponente prehranske pismenosti (N = 62) 

 

Komponente 

prehranske 

pismenosti 

Prehransko znanje in veščine Ma SD Mb SD 

Izbor živil 

 

Poznavanje živil 3.00 0.958 

2.76 0.889 

Izbira zdrave hrane 3.23 1.078 

Branje deklaracij živil 2.32 1.098 

Izbiranje in nakupovanje živil 2.45 1.019 

Pravilno shranjevanje živil 2.71 1.030 

Znanje o sestavinah, ki so v hrani 2.87 1.166 

Priprava hrane Higiena pri pripravi hrane 3.52 0.919 

2.87 0.914 

Branje in razumevanje receptov 2.84 1.027 

Uporaba kuhinjskih pripomočkov in gospodinjskih 

aparatov 

2.87 1.109 

Priprava enostavnih jedi (npr. pogrevanje jedi) 2.87 1.048 

Priprava zahtevnejših jedi (npr. kuhanje golaža) 2.26 1.173 

Prehranjevanje 

oz. uživanje 

hrane  

Upoštevanje prehranskih priporočil 3.23 0.982 

3.32 0.791 

Spodbujanje k uživanju sadja in zelenjave 3.74 0.808 

Načrtovanje zdrave prehrane 3.10 0.970 

Vpliv uživanja hrane na zdravje posameznika 3.29 0.965 

Spodbujanje k primernemu vedenju ob uživanju 

hrane 

3.23 1.078 

 
a Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh ne vpliva, 2 – malo 

vpliva, 3 – vpliva, 4 –  zelo vpliva).  
b Povprečna vrednost (M) posamezne komponente prehranske pismenosti.  

 

Starši so podali mnenje, kako pomembno se jim zdi, da otroci usvojijo posamezne 

komponente prehranske pismenosti do konca osnovne šole. Ugotovljeno je bilo (tabela 2), da 

je staršem pomembno, da otroci do konca osnovnošolskega izobraževanja usvojijo znanja in 

veščine s področja priprave hrane,  prehranjevanja oz. uživanja hrane (M = 3.29). To kaže na 

to, da si starši želijo, da se pri formalnem izobraževanju otroci seznanijo s pripravo obrokov 

in osnovnimi higienskimi načeli pri rokovanju s hrano ter vplivom prehranjevanja na zdravje 

in počutje. Staršem je najbolj pomembno, da usvojijo znanja in veščine, ki so povezane s 

področjem poznavanja sestave in izvora živil, njihovim pravilnim shranjevanjem in uporabo 

(M = 3.40). Enosmerna analiza variance (ANOVA) za ponovljene meritve je pokazala 

statistično pomembne razlike (F = 3.919, p = .025) v mnenju staršev o pomembnosti 

otrokovega usvajanja prehranskih znanj in veščin posameznih komponent prehranske 

pismenosti. Bonferroni post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med različnimi 

komponentami prehranske pismenosti in sicer; izborom živil in prehranjevanjem oz. 

uživanjem hrane (p = .028).  
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Tabela 2: Mnenje staršev, kako pomembno je otrokovo usvajanje prehranskih znanj in veščin 

posameznih komponent prehranske pismenosti do konca osnovne šole (N = 62) 

 

Komponente 

prehranske 

pismenosti 

Prehransko znanje in veščine Ma SD Mb SD 

Izbor živil 

 

Pozna sestavine, ki so v živilskih proizvodih 3.23 0.556 

3.40 0.423 
Razume informacije na deklaraciji 3.23 0.536 

Zna izbrati zdravo prehrano 3.55 0.536 

Zna pravilno shranjevati živila 3.52 0.565 

Priprava hrane Zna pripraviti jed po receptu 3.26 0.571 

3.29 0.416 

Pozna higieno pri delu z živili 3.68 0.471 

Zna uporabljati kuhinjske pripomočke in 

gospodinjske aparate 

3.23 0.556 

Zna pripraviti enostavne obroke 3.48 0.504 

Zna pripraviti zahtevne jedi 2.84 0.682 

Prehranjevanje 

oz. uživanje 

hrane 

Zna načrtovati zdravo hrano 3.35 0.546 

3.29 0.444 
Pozna primerno vedenje ob uživanju hrane 3.55 0.502 

Pozna prehranska priporočila 3.35 0.546 

Zna sestaviti jedilnik 2.90 0.694 
a Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – sploh ni pomembno, 2 – 

ni pomembno, 3 – pomembno, 4 – zelo pomembno).  
b Povprečna vrednost (M) posamezne komponente prehranske pismenosti. 

Starši ocenjujejo (tabela 3), da v domačem okolju otroke pogosto spodbujajo k izbiranju 

zdrave hrane in pravilnemu shranjevanju živil, kar je povezano s komponento prehranske 

pismenosti, ki vključuje področje izbora živil (M = 3.18). Starši menijo, da svoje otroke 

pogosto spodbujajo k izvajanju veščin, ki so povezane s prehranjevanjem oz. uživanjem hrane 

(M = 2.97) in pripravo hrane (M = 2.88). Otroke vključujejo v pripravo enostavnih obrokov, 

pri čemer upoštevajo tudi osnovne higienske standarde, vključujejo jih tudi v postrežbo hrane 

in pomivanje posode. Enosmerna analiza variance (ANOVA) za ponovljene meritve je 

pokazala statistično pomembne razlike (F = 12.194, p = .000) v mnenju staršev o pogostosti 

spodbujanja otrok k izvajanju veščin posameznih komponent prehranske pismenosti v 

domačem okolju s strani staršev. Bonferroni post hoc test je pokazal statistično pomembne 

razlike med različnimi komponentami prehranske pismenosti in sicer; izborom živil in 

pripravo hrane (p = .000) ter izborom živil in prehranjevanjem oz. uživanjem hrane (p = 

0.019).  

 

Tabela 3: Pogostost spodbujanja otrok k izvajanju veščin posameznih komponent prehranske 

pismenosti v domačem okolju s strani staršev  (N = 62) 

 

Komponente 

prehranske 

pismenosti 

Prehranske veščine Ma SD Mb SD 

Izbor živil Shranjevanje živil 2.81 0.786 
3.18 0.551 

Zna izbrati zdravo prehrano 3.55 0.563 

Priprava hrane Priprava jedi po receptu 2.48 0.763 

2.88 0.506 

Uporaba gospodinjskih aparatov 2.81 0.694 

Higiena pri pripravi hrane 3.65 0.546 

Priprava enostavnejših jedi 3.16 0.729 

Priprava zahtevnejših jedi 2.32 0.785 
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Prehranjevanje 

oz. uživanje 

hrane  

Uživanje zdrave prehrane 3.48 0.565 

2.97 0.549 
Načrtovanje dnevnih obrokov 2.45 0.918 

Postrežba hrane 2.97 0.652 

Pomivanje posode 2.97 0.829 
a Povprečna vrednost (M) je izračunana na osnovi 4-stopenjske Likertove lestvice (1 – nikoli, 2 – občasno, 3 – 

pogosto, 4 – zelo pogosto).  
b Povprečna vrednost (M) posamezne komponente prehranske pismenosti. 

 

4. Diskusija 

Formalno prehransko izobraževanje je ključno za promocijo in oblikovanje zdravih 

prehranjevalnih navad in zdravega življenjskega sloga. Otrokom omogoča usvajanje znanj in 

veščin, potrebnih za ustrezno načrtovanje prehrane, izbor živil in pripravo hrane v skladu s 

priporočili zdravega prehranjevanja, s čimer označujemo komponente prehranske pismenosti 

(Sharma, Gernard in Day, 2008; Sandell idr., 2016). Izsledki raziskave so pokazali, da starši 

menijo, da formalno prehransko izobraževanje vpliva na otrokovo pridobivanje znanj in 

veščin posameznih komponent prehranske pismenosti. Kljub temu pa bi pričakovali, da starši 

še v večji meri zaznavajo pomen formalnega prehranskega izobraževanja, ki otrokom 

omogoča razvoj ustrezne prehranske pismenosti in s tem  usvajanja prehranskega znanja in 

veščin, ki vplivajo na kakovost življenja posameznika, družine in družbe. Po mnenju staršev 

naj bi formalno prehransko izobraževanje pozitivno vplivalo na otrokovo usvajanje 

prehranskih znanj in veščin, ki so povezana s poznavanjem prehranskih priporočil in vpliva 

hrane in prehranjevanja na zdravje in dobro počutje posameznika. Vidgen in Gallegos (2014) 

te vsebine vključujeta v  komponento prehranske pismenosti prehranjevanje oz. uživanje 

hrane. Po mnenju staršev, ki so sodelovali v raziskavi naj bi formalno prehransko 

izobraževanje vplivalo tudi na usvajanje znanj in veščin ostalih dveh komponent prehranske 

pismenosti in sicer; priprava hrane ter izbor živil.  

V raziskavi smo ugotavljali tudi mnenje staršev o pomembnosti otrokovega usvajanja 

prehranskih znanj in veščin posameznih komponent prehranske pismenosti do konca osnovne 

šole. Staršem se zdi pomembno, da otroci usvojijo znanja in veščine vseh vsebinskih področij, 

ki so vključena v prehransko pismenosti. Izpostavljajo pomen branja in razumevanja 

deklaracij na embalaži živil, kar je povezano tudi s poznavanjem sestave in izvora živil ter 

njihovim pravilnim shranjevanjem in uporabo. Staršem je pomembno tudi usvajanje znanj in 

veščin drugih dveh komponent prehranske pismenosti in sicer priprave hrane ter 

prehranjevanje oz. uživanje hrane. Te vsebine so povezane z veščinami priprave obrokov 

hrane, uporabo kuhinjskih pripomočkov in gospodinjskih aparatov, osnovnimi higienskimi 

načeli pri rokovanju s hrano in vplivom prehranjevanja na posameznikovo zdravje ter počutje. 

Tudi druge raziskave (Byrd – Bredbenner, Maurer Abbot in Quick, 2010) izpostavljajo pomen 

usvajanja osnovnih higienskih načel priprave hrane, ki velja za osnovno življenjsko veščino, 

povezano z ohranjanjem zdravja in preprečevanjem okužb posameznika. Ocenjujemo, da 

starši podpirajo vsebine formalnega prehranskega izobraževanja, saj pričakujejo, da otroci do 

devetega razreda usvojijo širok nabor prehranskih znanj in veščin, ki so vključeni v vse 

komponente prehranske pismenosti, ki jih izpostavljata Vidgen in Gallegos (2014). Glede na 

vsebine vključene v učni načrt gospodinjstva, ki v šestem razredu obsega tudi modul hrana in 

prehrana, naj bi učenci v okviru obveznega izobraževanja usvojiti znanja in veščine vseh 

komponent prehranske pismenosti in razvili ustrezno stopnjo prehranske pismenosti. M. Šmid 

(2016) ugotavlja, da je raven prehranske pismenosti otrok ob zaključku osnovne šole 

zadovoljiva glede na njihovo starost in kognitivni razvoj, vendar bi se morala le ta v kasnejših 

obdobjih življenja izboljševati glede na njihove potrebe po zadovoljevanju prehranskih 

potreb, kar bi tudi pozitivno vplivalo na zdrav življenjski slog posameznika. Ker se za večino 
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otrok ob koncu osnovnošolskega izobraževanja zaključi tudi formalno prehransko 

izobraževanje menimo, da bi moral šolski sistem več pozornosti nameniti kontinuiranemu 

pridobivanju temeljnih prehranskih znanj in veščin ter izvajanju prehranskega izobraževanja v 

vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih. M. Erjavšek in Kostanjevec (2016) izpostavljata, 

da so trenutno prehranske vsebine v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju obravnavane 

le z medpredmetnim povezovanjem pri predmetih naravoslovje, biologija in kemija ter pri 

dveh izbirnih predmetih; načini prehranjevanja in sodobna priprava hrane. Nekateri avtorji 

raziskav (Lamut, 2016; Zupančič, 2018) predlagajo posodobitev predmetnika, z vidika 

vključevanja predmeta gospodinjstvo tudi v sedmi osmi in deveti razred. 

Starši ocenjujejo, da v domačem okolju otroke pogosto spodbujajo k izvajanju veščin, ki so 

vključene v vse tri komponente prehranske pismenosti. Otroci naj bi tako sodelovali predvsem 

pri izbiranju zdrave hrane, pripravi enostavnih jedi z upoštevanjem osnovnih higienskih načel, 

uživanju zdrave prehrane, postrežbi hrane in pomivanju posode. Ocenjujemo, da bi starši 

glede na svoja pričakovanja o pomembnosti usvojenih prehranskih veščin otroke  pogosteje 

vključevali  v aktivnosti, ki so povezane s praktično pripravo zahtevnejših jedi, uporabo 

gospodinjskih aparatov in načrtovanjem zdravih obrokov. V literaturi (Ensaff, Canavon, 

Crawford in Barker, 2015; Lai - Yeung, 2015) so navedeni različni vzroki za nespodbujanje 

otrok k izvajanju konkretnih prehranskih veščin s strani staršev. Pomanjkanje časa staršev, 

njihove neustrezne prehranske veščine in skrb povezana z otrokovo varnostjo, so eni izmed 

dejavnikov, ki vplivajo na pogostost vključevanja otrok v prehranska opravila. Menimo, da je 

potrebno učencem v obliki formalnega prehranskega izobraževanja zagotoviti enake možnosti 

za usvajanje znanj in veščin s področja prehrane, saj se le te v domačem okolju razlikujejo.   

 

5. Zaključki 

Prehranska pismenost vključuje prehransko znanje, veščine in vedenje, ki so potrebni za 

načrtovanje, zagotavljanje, izbiro, pripravo in uživanje hrane s katero želi posameznik 

zadovoljiti prehranske potrebe. Pri tem ima pomembno vlogo formalno prehransko 

izobraževanje, ki otrokom omogoča usvajanje prehranskih znanj in veščin ter razvoj 

ustreznega prehranskega vedenja. Izsledki raziskave so pokazali, da starši menijo, da 

formalno prehransko izobraževanje vpliva na otrokovo pridobivanje znanj in veščin 

posameznih komponent prehranske pismenosti. Starši se tudi strinjajo, da je za otroke 

pomembno, da do konca osnovne šole usvojijo prehransko znanje in veščine povezane z 

izborom živil, pripravo hrane in zdravim načinom prehranjevanja. Ocene staršev o 

pomembnosti usvajanja prehranskih znanj in veščin pri otrocih so bile višje kot ocene, kako 

pogosto otroke doma spodbujajo k izvajanju veščin, ki so vključene v komponente prehranske 

pismenosti. Na osnovi ugotovitev sklepamo, da starši izkazujejo interes za formalno 

prehransko opismenjevanje otrok, kaže pa se potreba po praktičnem spodbujanju in razvijanju 

veščin tudi v domačem okolju. Pomembno je povezovanje šole z domačim okoljem v katerem 

lahko otrok uporablja v šoli usvojeno prehransko znanje in veščine. Rezultati raziskave so 

pokazali, da je za starše pomembno prehransko opismenjevanje v obliki formalnega 

izobraževanja, kar lahko pomembno vpliva tudi na uspešnost prenosa znanja in veščin v 

vsakdanje življenje otrok. Pri zagotavljanju kakovostnega prehranskega izobraževanja imajo 

pomembno vlogo tudi učitelji, ki v procesu poučevanja spodbujajo vključevanje učencev v 

opravila, ki so povezana s prehranjevanjem v domačem okolju. Ustrezen nivo prehranske 

pismenosti lahko dosežemo z ustreznim prehranskim izobraževanjem v osnovni šoli in 

povezovanjem šolskega in družinskega okolja, v katerem otroci razvijajo in utrjujejo usvojena 

znanja in veščine. Iz navedenega izhaja potreba po vključevanju vsebin posameznih 

komponent prehranske pismenosti v vsa tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Vsebine se 

morajo medpredmetno povezovati, se  nadgrajevati v vzgojno-izobraževalnih obdobjih, hkrati 
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pa morajo biti prilagojene stopnji kognitivnega razvoja učencev. V osnovnošolskem 

predmetniku se prehransko izobraževanje in opismenjevanje v največjem obsegu izvaja v 

okviru gospodinjskega izobraževanja v 6. razredu. Ocenjujemo, da bi bilo smotrno povečati 

obseg ur predmeta gospodinjstvo in razmisliti o spiralni zasnovi učnega načrta predmeta ter 

njegovi umestitvi v zadnje vzgojno-izobraževalno obdobje.  
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