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POVZETEK 

Barva je eden izmed pomembnih dejavnikov v prehrani. Ljudi privlačijo pisane in ţivahne 

barve, saj jih asociirajo z boljšo kvaliteto ter intenzivnejšim okusom hrane in pijače. Stvari s 

pisanimi in močnimi barvami bodo hitreje pritegnile našo pozornost in bodo posledično imele 

večjo moţnost za izbiro. V magistrskem delu sem raziskovala, kako barve hrane vplivajo na 

učenčevo izbiro oziroma katere barve so tiste, ki bolj pritegnejo učence pri izbiri hrane in 

pijače, ali so barve pomemben dejavnik pri poskusu jedi ter kako učenci povezujejo okus ter 

vonj z določeno barvo.  

 

V raziskavo, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika, je bilo vključenih 205 

učencev, od 6. do 9. razreda osnovne šole, iz različnih delov Slovenije. Rezultati analize 

odgovorov učencev so pokazali naslednje: (1) za učence je najpomembnejši odločitveni 

dejavnik za izbiro najljubše hrane okus, najmanj pomemben razlog pa barva, (2) učenci veliko 

raje izbirajo večbarvno in naravno obarvano hrano, z izjemo sladkarij in pijače, (3) spol 

učencev vpliva zgolj na zaznavo barve, ne pa na izbiro naravno ali nenaravno obarvane jedi in 

pijače, (4) učenci ne glede na starost podobno povezujejo okuse z določeno barvo in (5) 

učenci rumeno, belo, oranţno in roza barvo pogosteje povezujejo s prijetnim vonjem, medtem 

ko črno in rjavo pogosteje povezujejo z neprijetnim vonjem. Na podlagi ugotovitev, smo 

prišli do zaključka, da barve igrajo pomembno vlogo izbiri hrane.  

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

Barve, simbolika barve, hrana in barve, okus in barve, vonj in barve, vplivi barve na izbiro 

hrane in pijače  
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ABSTRACT 

Colour is one of the most influential stimulus in human life. It is one of the most important 

factors in choosing of food, because it tells us about the taste and quality of food. People are 

attracted to colorful and vibrant colours, because they tell us that the observed foods or drinks 

have better quality and have a more profound flavour. Items with colorful and strong colours 

catch our attention and are more likely to get picked out. The purpose of this master thesis is 

to discover how colours in food and drinks affect students' decision making and which colours 

have the greatest influence on their decision making. The purpose of this thesis is also to 

study the importance of natural colour in choosing of foods and drink and how do students 

connect flavour and smell with specific colours. 

The sample of the research consisted of 205 students, aged between 11 to 15 from different 

parts of Slovenia. The students in the sample were given a questionnaire, which asked various 

questions related to their understanding of colour and how much do the colours affect their 

choice of food. Based on the results of the analysis it is possible to give the following 

conclusions: (1) according to students, the most important factor for choosing food is taste 

and the least important factor is colour, (2) students prefered colourful food to dull coloured 

food, (3) there are no significant differences in choice of food based on its colour between the 

genders, (4) there are no significant differences in students personal correlation between 

various colours and tastes among the age groups and (5) students perceive »smell« of colours 

like yellow, white, orange and pink as pleasant, but colours like black and brown as 

unpleasant. From the conclusions it is possible to conclude that there is an importance of 

colour when it comes to food choices in students.  

 

KEY WORDS 

Colors, color symbolism, food and color, smell and color, taste and color, influence of color 

on food and drink choice 
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SLOVAR MANJ POZNANIH BESED 

- nm: kratica za nanometer (enota valovne dolţine) 

- Stimulus: draţljaj 

- Divergentni: raznosmerni, razdelitev ali kar vodi v različnost (SSKJ, b.d.) 

- Kvant: energija, ki jo lahko sprejme ali odda atom, molekula (npr. foton) (SSKJ, b.d.) 

- Retinalni: očesni 

- Impulz: biol. vzburjenje, ki se širi iz osrednjega ţivčevja (SSKJ, b.d.) 

- Senzacija: občutenje 

- Bit: najmanjši, nedeljivi del informacije v binarnem sistemu (SSKJ, b.d.) 

- Substraktivni (barvni krog) : odštevalni način mešanja barv 

- Asociacije: povezave z nečim 

- Preferenca: dajati čemu prednost (SSKJ, b.d.) 

- Afekt: zelo močno, a kratkotrajno čustvo (SSKJ, b.d.) 

- Semantično (znanje): organizirano skladišče vseh znanj, tako tistih, ki jih premore človek o 

svetu nasploh kot tudi znanj o jeziku in njegovi uporabi (Nada Holc et al, 2010). 

- Kognitivno: spoznavno (SSKJ, b.d.) 

- Invazija: vdor vojaških sil ene drţave v drugo (SSKJ, b.d.) 

- Konzumacija: prehranjevanje (tudi potrošnja ali poraba)  

- Draţilo: sredstvo, ki draţilno vpliva na organizem (SSKJ, b.d.) 

- PDV: kratica za »priporočen dnevni vnos« 

- CPR: ang. kratica za umetno oţivljenje 

- Neofobizem: strah pred neznanim 

- Refluks: bolezensko stanje, kjer vsebina ţelodca prehaja nazaj v poţiralnik oziroma usta 

(SSKJ, b.d.) 

- NO*: ni odgovorilo 

 

PRIMERI TUJIH IMEN BARV 

Fuscia: vijolično rdeča barva   

Bubblegum: ţivahen odtenek roza barve   

Bordó: temen odtenek rdeče barve   
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1 UVOD 

Definicij barve je veliko. SSKJ definira barvo kot Lastnost predmeta, katero očesu posreduje 

svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča (SSKJ, b.d.). Bilban (2015) pravi, da je pojem 

barve mešanica treh trditev: barva je lastnost predmeta, barva je lastnost svetlobe ter barva je 

doţivetje opazovalca. Galileo je v svojem času predlagal da so barve sekundarna lastnost 

materije, ki je lahko opazovana in odvisna zgolj od opazovalca ter da ni lastnost objekta 

(Aslam, 2006).  

Izgled hrane, kamor sodi barva, nam lahko sproţi pričakovanja ter nam poveča ali zmanjša 

apetit. V veliki meri nam ţe barva lahko poda neko informacijo o tem, kaj je dobro za naše 

zdravje. Tako se dejstvo, da barvito sadje in zelenjava vsebujeta vitamine in antioksidante, ki 

so ključni za zdravo delovanje telesa, posredno lahko kaţe tudi v pravilu, da mora človek za 

zdravo ţivljenje uţivati veliko mnogobarvnega sadja in zelenjave (Hutchings, 2012). 

V  našem vsakdanu smo na vsakem koraku v stiku z barvami, zato lahko številne barve preko 

naše okolice vplivajo na naše občutje ter vedenje, na bodisi dober ali slab način. Človek 

namreč v prvi interakciji z drugimi ljudmi ali izdelkom potrebuje okoli 90 sekund časa, da 

ustvari določeno mnenje o njem, pri čemer barva predstavlja od 62% do 90% celotne presoje 

(Hanafy in Sanad, 2015).  

Na to, za katero hrano se bo otrok odločil, pomembno vpliva kaj ima otrok rad in kaj ne. Na 

priljubljenost jedi (in pijače) vplivajo dejavniki, kot so znanje, druţbena sprejemljivost, 

fiziološki in psihološki prehranski konteksti, okolje, uţitek, čustvena povezanost, zdravilnost, 

temperatura hrane, oblika hrane, zabava, tekstura in vsestranskost (Waddingham et al., 2018; 

Marty et al., 2018).  

Namen magistrskega dela je bilo ugotoviti, ali barve vplivajo na izbiro jedi in pijače pri 

učencih, ali spol učencev vpliva na izbiro barv v hrani ter s katerimi barvami učenci 

povezujejo osnovne okuse in katere barve povezujejo s prijetnim oziroma neprijetnim 

vonjem.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega dela, kjer podamo bistvene 

ugotovitve iz znanstvene in strokovne literature, ki omogočajo uvid v obravnavano 

problematiko ter empiričnega dela v katerem smo predstavili rezultate raziskave in podali 

predloge za uporabo izsledkov raziskave pri poučevanju prehranskih vsebin v okviru 

predmeta gospodinjstvo.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 BARVA 

Definicija barve je v SSKJ-ju predstavljena kot Lastnost predmeta, katero očesu posreduje 

svetloba, ki jo telo seva, odbija ali prepušča (SSKJ, b.d.). Podobno definira barvo Bilban 

(2015), ki pravi da je pojem barve mešanica treh trditev: barva je lastnost predmeta, barva je 

lastnost svetlobe ter barva je doţivetje opazovalca. Pri slednjem je mišljena zaznava barve v 

moţganih s pomočjo predhodnih izkušenj, domišljije, spomina, ...  

Ţe Galileo je v obdobju renesanse opisoval barve kot sekundarno lastnost materije, ki je lahko 

opazovana in odvisna le od opazovalca ter da ni lastnost objekta. Galileove ideje so 

spodbudile debato o psihologiji barve in povezavi barve z našimi čustvi. Cheskin (1957) je 

zaznavi barve rekel čustveno zaznamovan (»affect-loaded«) in nepozaben stimulus, ki vpliva 

na človeško vedenje. Kosslyna in Thompsona (2003) pojasnita vizualno sliko in zaznavo kot 

posledico aktivnosti vidne skorje ter drugih delov moţganov. Dolgotrajni spomin shranjuje 

sliko, ki jo nato rekonstruira v vidni skorji in jo poveţe z drugimi stimulusi in objekti. To 

nakazuje, da predhodno znanje, socialno učenje in asociacije vplivajo na mentalno podobo 

osebe (Aslam, 2006). 

 

Aslam (2006) v svojih ugotovitvah pojem barve poveţe v tri glavne točke: fizični elementi, 

psihološki elementi in kulturni elementi. Pod fizične elemente vključi opazovanje oziroma 

zaznavo določene barve in pomanjkljivosti našega vidnega sistema, ki bi spremenil zaznavo. 

Pod psihološke elemente vključi vse asociacije, ki jih človek tekom ţivljenja pridobi s stikom 

barve ter kakšen pomen mu barva predstavlja. Pod zadnjo točko pa spadajo kulturni elementi, 

ki zajemajo vse kar se je človek s pomočjo kulture ali ostalih ljudi naučil o razumevanju barve 

(slika 1). 

 

Slika 1: Elementi zaznave barve (Aslam, 2006, str. 18).  
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2.2 ZAZNAVA BARVE 

Za zaznavo barve potrebujemo vir svetlobe, detektor svetlobe (oko) in medij (zrak, voda, …) 

(Hanson, 2012). V nadaljevanju bosta natančneje opisani komponenti svetlobe in vida. 

2.2.1 Svetloba 

Za zaznavo barve preko vida potrebujemo najprej svetlobo. Del elektromagnetnega sevanja 

svetlobe, ki ga naše oko lahko zazna, se imenuje spekter vidne svetlobe (slika 2) in sega od 

kratkih valov kozmičnih ţarkov (380 nm) vse do dolgih valov izmeničnih tokov (720 nm). Le 

iz tega območja spektra se je naše oko naučilo sprejemati informacije iz okolice. V primeru, 

če ţarek sončne svetlobe usmerimo v stekleno prizmo, bo ta razdelila ţarek in svetlobi 

razklonila v divergentni snop enobarvnih svetlob, v podobi mavrice. Vsaka od teh svetlob 

odgovarja na svoje valovne dolţine. V zaporedju od kratkovalovne do dolgovalovne dolţine 

si sledijo vijolična, modra, zelena, rumena, oranţna in rdeča barvna svetloba. Z druge strani 

pa si v zaporedju od najmanjše do največje frekvence sledijo rdeč (svetloba, ki se najbolj 

lomi), oranţna rumena, zelena, modra in vijolična (svetloba, ki se najmanj lomi) (Butina, 

2000). 

 

Slika 2: Spekter poenostavljenega elektromagnetnega valovanja (SvetilaLED, 2013) 

Kakšen barvni videz bo imel predmet, je odvisno od odbite valovne dolţine od predmeta. 

Torej pri vseh barvah opazovanih predmetov, hrane, okolice in oseb, vidimo samo tisto 

svetlobo, ki se je od njih odbila. Lahko bi tudi rekli, da je predmet v resnici vseh barv razen 

tiste, ki jo vidimo (zaznamo). Oko pridobiva ogromno količino vidnih informacij o stanju 

naše okolici, zato je njegova naloga iz teh informacij razbrati tiste, ki so za nas pomembne 

(Butina, 2000). 
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2.2.2 Oko 

Informacije o svetu in prostoru pridobivamo preko naših čutil. Vid je za naš način ţivljenja 

najpomembnejši, saj s pomočjo vida dobi človek največ informacij iz okolja. Med vsemi 

informacijami pridobljene iz okolja je kar 90% vizualne zaznave (Eisenberg, 2014), zato ni 

nenavadno da je kar 30% moţganske skorje namenjeno vidu (v primerjavi z tipom z 8% in s 

sluhom z 3% celotne moţganske skorje) (Romih, 2016). Človeško oko je namreč sposobno 

zaznati kar 10,000,000 bitov na sekundo, medtem ko preko tipa zaznavamo 1,000,000 bitov 

na sekundo, preko sluha 100,000 bitov na sekundo, preko vonja 100,000 bitov na sekundo in 

preko okusa zgolj 1,000 bitov na sekundo. Tu moramo upoštevati še dejstvo, da moţgani 

vsako sekundo pridobivajo velike količine informacij, a so omejene s procesiranjem zgolj 60 

biti na sekundo (Brain Maintenance 101, b.d.). Človek se aktivno odloča, kaj bo gledal ter 

katere spremembe oziroma spremembe draţljajev so mu dovolj pomembne, da jih bo 

opazoval in na njih odgovarjal. Za zaznavo vidnih informacij ima človek tako imenovan vidni 

aparat, sestavljen iz oči, ţivcev in moţganov. Oko kot organ vida (slika 3) je tako občutljiv, 

da lahko zazna en kvant svetlobne energije, ta pa lahko vzdraţi istočasno okoli deset fotocelic 

(Butina, 2000).  

 

Slika 3: Prikaz očesa in treh vidnih čepkov ali receptorjev za barve (Kazilek in Cooper, 

2010) 

V očesu so tri retinalni stoţci ali vidni čepki (kratki, srednji in dolgi valovni receptorji), ki 

prepoznajo in ločijo valove svetlobe (slika 3). Omenjeni receptorji imajo različne vrhove 

zaznave, od katerih kratko valovni receptorji svetlobne valove zaznajo pri 419 nm, srednje 

valovni pri 531 nm in dolgo valovni pri 559 nm. Zaznave teh nam posledično omogočajo 

pisan svet (Schirillo, 2001; Aslam, 2006). Ocenili so, da lahko človeško oko razlikuje do 

milijon različnih barv (Hanson, 2012). Človeški vidni sistem pa ne zaznava »količino« same 

rdeče, modre in zelene svetlobe, temveč zaznava signale treh vidnih čepkov (vrsta vidnih 

celic, ki zaznavajo barve) kot enotni svetlobni signal ter signale nasprotnih barv: rdeča-zelena, 

modra-rumena. Zaradi teh zaznav pri opisu barve uporabljamo izraze kot so rumeno-zelena ali 

modro-rdeča, ne pa rdečkasto zelena ali modro-rumena (Hanson, 2012). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

5 
 

Vsi pridobljeni podatki, ki gredo skozi oči, so kaotični in neurejeni, zato je naloga moţganov, 

da te podatke zberejo in organizirajo v smiselno celoto, obliko in vzorec. Zaradi tega rečemo, 

da je ţivčni sistem oblikotvoren. Sprejeti draţljaji gredo kot ţivčni impulzi po ţivcu do višjih 

moţganskih centrov. Draţljaji svetlobe, oziroma na tej točki ţivčni impulzi prispejo do 

ustreznih centrov v moţganski skorji in povzročijo občutek (senzacijo) svetlobe, barve, oblike 

in druge vizualne zaznave (slika 4). V moţganih torej vse zaznave, ki smo jih zaznali preko 

čutil, dobijo svoj smisel in pomen (Butina, 2000). 

 

Slika 4: Prikaz ţivčne povezave od očes do moţganskih centrov (Butina, 2000, str. 15) 

Podobe sveta in nas samih so kombinacija psiholoških procesov ter funkcionalnega 

strukturiranja moţganov. Te podobe so odraz v moţganih, ki so nastale po vzoru prirojenih in 

do sedaj pridobljenih shemah. Te sheme ostanejo v naših moţganih, zato lahko s spominom 

prikličemo določen predmet, tudi če ta ni prisoten v zunanjem svetu. Vidne zaznave v 

moţganih lahko razširimo in obogatimo z drugimi čutili, ki prav tako lahko prikličejo 

določene podobe v našo misel. Končna misel o zaznavi čutenja je ta, da lepota, harmonija, 

ritem, barva, oblika in prostor ni le lastnost stvari, ampak je tudi lastnost človeškega 

zaznavanja in doţivljanja. Človek bo »videl« odbito svetlobo, vendar bo barva, ki jo je pri 

tem zaznal, ostala v njegovih izkušnjah (Butina, 2000). 

 

2.2.3 Glavne zgodovinske ugotovitve o barvah 

Ţe od prvih trenutkov, ko je človek uporabil barve za svoje umetnine, pa do 17. stoletje je v 

svetu barv vladalo eno enostavno pravilo: »iz vseh treh primarnih barv – rdeča, modra, 

rumena – skupaj z belo in črno, se lahko ustvari katerakoli barva«. Aristotel je celo trdil, da so 

vse kromatične barve različne kombinacije bele in črne ter da je siva barva zgolj variacija črne 

barve (Shapiro, 1994).  

Proti koncu 17. stoletja se je svet umetnikov in znanstvenikov začel ločevati in nadaljevati v 

svojo smer razumevanja barve. Največji povod tega je bilo Newtonovo odkrije, da svetloba ni 

sestavljena le iz enostavnih ali primarnih spektralnih barv, temveč da je neskončna mešanica 

mnogih. Newton tako na podlagi svojih odkritij, ki so temeljila na ideji, da se bela in črna 
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barva razlikujeta od kromatičnih barv in ju ni mogoče poustvariti, loči belo in črno barvo od 

ostalih kromatičnih barv ter ju pridruţi k sivi barvi – skupaj veljajo za akromatične barve 

(Shapiro, 1994). Zatrjeval je obstoj zgolj sedmih osnovnih barv v sončni svetlobi, katere še 

dandanes uporabljamo za opis mavrice oziroma sedmih barv v vidnem spektru svetlobe. 

Temno vijolična barva ima v našem vidnem spektru najniţjo valovno dolţino, 380 nm, rdeča 

barva pa najvišjo valovno dolţino, 780 nm. Debata o Newtonovih barvah je sproţila tudi 

problem imenovanja opazovanih barv v mavrici, zato so nekateri v sodobnem svetu predlagali 

drugačno poimenovanje od standardnega imenovanja mavrice in sicer: rdeča, oranţna, 

rumena, zelena, ciano, modra in vijolična (Hanson, 2012). 

Leta 1802 Thomas Young postavi idejo o trikromiji (tri dimenzijske barve), kjer med 

eksperimenti o človeškim opazovanjem barvne svetlobe predpostavi, da imajo ljudje 3 vrste 

fotoreceptorjev v očesu, pri katerem se vsak odziva na svoj vidni spekter. Hermann von 

Helmholtz leta 1850 nadgradi Youngovo opazovanje, kjer dele spektruma razvrsti na kratko, 

srednjo in dolgo valovno dolţino vidne svetlobe. Iz tega je nastala Young-Helmholtz teorija 

(Hanson, 2012). Ewald Hering kasneje postavi svojo, a enako veljavno teorijo barvnega 

nasprotja, kjer velja postavitev nasprotnih barv na podlagi naravnega barvnega sistema. 

Njegova teorija se nanaša na kontrast dveh barv oziroma na to, da je določena barvna 

površina drugače zaznana, če se spreminja ozadje opazovane površine, na primer rumena lisa 

na zelenem ozadju izgleda veliko bolj rdeča kot če je na sivem ozadju. Prav tako dobijo 

rumene lise na modrem ozadju izgled večje nasičenosti barve. Razlog za to je, da so odzivi 

trojčkov stoţčastih celic preveč pomanjkljivi, da bi edinstveno določili zaznavane barve. 

Istočasni barvni kontrast prikazuje, da barve, ki jih ţelimo zaznati od določene površine, niso 

odvisne samo od odzivov stoţčastih celic, ki jih aktivira ta površina, temveč tudi od odziva 

okoliških trojčkov vidnih celic (Schirillo, 2001). 

 

Slika 5: Barvni krog Alberta H. Munsella iz leta 1905 (Hanson, 2012, str. 15) 
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V začetku 19. stoletja Albert Henry Munsell ustvari novo obliko organizacije barv, kjer v 

(substraktivni) barvni krog enakovredno razdeli pet temeljnih barv: rdeča, rumena, zelena, 

modra in vijolična; ter njihove vmesne odtenke: rdeče-rumena (oranţna), rumeno-zelena, 

zeleno-modra, modro-vijolična in rdeče-vijolična (slika 5). Leta 1905 za laţje razvrščanje 

vseh moţnih barv ustvari še svetovno priznan sistem treh barvnih dimenzij. Munsellov barvni 

sistem je bil povod številnim drugim umetnikom in znanstvenikom, ki so kasneje po 

njegovem vzoru ustvarjali svoje ali nadgrajene oblike barvnih sistemov (Hanson, 2012). 
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2.3 BARVNE DIMENZIJE 

Obstajajo torej tri primarne barve: rdeča, rumena in modra, tri sekundarne barve – oranţna, 

vijolična in zelena ter šest terciarnih (mešanica primarnih in sekundarnih barv) barv – rdeče-

oranţna, rumeno-oranţna, rumeno-zelena, modro-zelena, modro-vijolična in rdeče-vijolična. 

Vse omenjene barve pa imajo tudi različno svetlost, odtenek, jakost, itd. Za laţji vizualni 

pregled teh barv Albert H. Munsell predlaga uporabo treh barvnih dimenzij ali drugače 

atributov, in sicer barvnost (hue), svetlost (value) in kromatičnost (chroma) (slika 5). 

Wyszecki (1981) s svojim raziskovanjem potrdi, da so omenjeni atributi zadostni v primeru, 

ko posameznik z normalnim vidom opisuje katerokoli zaznano barvo. Kasneje pri opisu barve 

upoštevajo šest atributov: svetlost (lightness), sijavost (brightness), lesk (brilliance), 

nasičenost (saturation), kromatičnost (chroma) in barvnost (hue) (Choudhury, 2014). 

 

Slika 6: Predstavitev tri-dimenzionalnega Munsell barvnega sistema (Hanson, 2012, str. 17). 

 

2.3.1 Barvnost 

Prva barvna dimenzija je barvnost (hue), ki se definira kot atribut vidne zaznave, kjer je 

površina na pogled podobna eni od barv rdeče, rumene, zelene, modre ali mešanice sosednjih 

parov barv v barvnem krogu. Barvnost predstavlja različne moţnosti barve ob pogledu na 

Munsellov (ali katerikoli drugi sistem) barvni krog. Zaporedje barv se pridobiva iz vidnega 

spektra. Barve, ki jih v vidnem spektru ne najdemo, npr. vijolično, lahko ustvarimo z 

mešanjem svetlobe obeh koncev spektra v različnem razmerju (Choudhury, 2014). 

 

Slika 7: Barvnost z enako nasičenostjo 
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2.3.2 Svetlost 

Druga barvna dimenzija je svetlost (brightness), ki se definira kot atribut vidne zaznave, kjer 

je na pogled videti kot da površina bolj ali manj oddaja ali odbija svetlobo. Na podlagi te 

definicije je svetlost pridobljena iz svetlobnih virov (Choudhury, 2014). 

 

Slika 8: Svetlost z enako barvnostjo  

2.3.3 Nasičenost in kromatičnost 

Tretja barvna dimenzija je nasičenost (saturation), ki se definira kot atribut vidne zaznave, ki 

dopušča presojo o čistosti kromatičnih barv v vseh občutkih. Druga definicija pa opisuje 

nasičenost kot »pisanost (colorfulness) bolj ali manj kromatičnih barv nekega območja, ki je 

določena v razmerju z njihovo sijavostjo (brightness)« (Briggs, 2007; Choudhury, 2014). 

 

Slika 9: Nasičenost z enako barvnostjo in svetlostjo 

Več »enot« nasičenih barv sestavlja barvne odtenke kar poimenujemo tudi kromatičnost 

(chroma). Kromatičnost se definira kot atribut vidne zaznave, ki dopušča presojo o količini 

prisotnih čistih kromatičnih barv, ne glede na prisotnost akromatičnih barv. Druge definicije 

so še: »kromatičnost je atribut barve uporabljene za indikacijo stopnje odstopa barve od sive 

barve pri isti svetlosti« (Choudhury, 2014) ali »kromatičnost je pisanosti (colorfulness) 

nekega območja določena kot mera sijavosti (brightness) podobno osvetljenih območij, ki 

delujejo belo ali močno ţareče« (Briggs, 2007). Kromatičnost in nasičenost barve po navadi 

ljudje zamenjujejo, saj ima barva lahko pri enaki barvnosti in svetlosti enak izgled 

kromatičnosti in nasičenosti. Izjema je zgolj tu, da se kromatičnost barve s svetlostjo lahko 

spreminja, medtem ko se nasičenost pri tem ne spreminja (Choudhury, 2014).  
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2.4 RAZUMEVANJE BARVE 

Barve so pomemben dejavnik druţbenega procesa učenja. Predpostavljeno je, da asociiranje 

barve v veliki meri temelji na oblikah klasičnega pogojevanja in da se z instrumentalnim 

pogojevanjem barvne asociacije ne bodo obdrţale (Aslam, 2006). Zanimivo je, da se otroci 

naučijo organizacije barve kot zaporedje mavrice: rdeča, oranţna, rumena, zelena, modra, 

modro-vijolična in vijolična (kot so se to naučili doma ali v vrtcu/šoli), zato jim naloga 

organiziranja različnih primerov barv predstavlja teţko delo. Pokaţejo se teţave pri 

razvrščanju koţnih barv, bele, črne, roza, rjave in podobne barve. (Hanson, 2012). Kako 

otroci zaznavajo in uporabljajo barve v svojem vsakdanu vidimo ţe pri njihovem risanju, saj 

so ugotovili, da dečki raje uporabljajo manjše število toplih barv kot pa deklice, katerih slike 

imajo po navadi večje število toplih barv. Starejši dečki pri risanju slik izbirajo na splošno 

manj barv kot pa deklice istih starosti, pri mlajših dečkih in deklicah pa je število izbranih 

barv podobno. Dečki izbirajo več sive ali črne barve, deklice veliko več roza, vijolične in 

rumene. Število uporabljenih barv med dečki in deklicami je konsistentna med petim in 

desetim letom (Turgeon, 2008).  

Za najljubšo barvo otroci največkrat izberejo modro, kateri sledijo rdeča, vijolična, oranţna in 

rumena, pri čemer je ţenski spol veliko bolj konsistenten pri svojih preferencah kot moški. 

Razlike v priljubljenosti določenih barv med spoloma so vidno prisotne, vendar so te razlike 

bolj očitne pri mlajših letih, saj so otroci takrat izpostavljeni večji barvni diskriminaciji kot 

starejše osebe (Hanafy in Sanad, 2015). Razlike v priljubljenosti določenih barv niso prisotne 

zgolj med različno starimi otroci in mladostniki, temveč se te pojavijo tudi v drugih obdobjih 

ţivljenja. Povprečno imajo posamezniki med prvim in desetim letom radi rdečo barvo, med 

desetim in dvajsetim letom oranţno barvo, med dvajsetim in tridesetim letom rumeno barvo, 

med tridesetim in štiridesetim letom zeleno barvo, med štiridesetim in petdesetim letom 

modro barvo ter vijolično barvo med petdesetim in šestdesetim letom (Dias et al., 2012). 

Kljub temu, da se preference spreminjajo tekom let, so testi povezave barve in čustev med 

otroci in mladostniki pokazali, da ti vidijo rumeno, oranţno in modro kot vesele barve in 

rdečo, črno in rjavo kot ţalostno barvo (Madden et al., 2000). 

Nedavne študije podpirajo ekološko valenčno teorijo, ki govori o tem, da so barvne preference 

tesno povezane s posameznikovim afektivnim odzivom na barvno-asociativni objekt. Ljudem 

je velikokrat všeč (sovraţijo) barva, ki jo asociirajo z določenim objektom, ki jim je všeč 

oziroma ga sovraţijo. Omenjena teorija opisuje barvno preferenco kot posledico izobrazbe, 

kulture in izkušnje. Raziskave narejene na študentih, so pokazale, da obstajajo razlike med 

izbiro najljubše barve in izobrazbo. Osebki z univerzitetno stopnjo znanja so pogosteje 

izbirali modro barve, medtem ko so osebki s poklicno izobrazbo v večji meri izbirali svetlo 

zeleno in roza barvo (Lee et al., 2013 ter Hanafy in Sanad, 2015). Sliburyte in Skeryte (2014) 

sta v svojih raziskavah prišla do nekoliko drugačnih zaključkov. Prišla sta do sklepa, da 

potrošnikova starost in izobrazba ne igrata ključne vloge pri naklonjenosti določenih barv 

med posamezniki in pri povezovanju barve z določenimi čustvi. Ugotovila sta, da je edini 

pomemben dejavnik pri katerem se pojavljajo razlike, spol potrošnika. V njuni raziskavi so 

ţenske statistično pogosteje izbirale belo, modro in zeleno kot njihovo najljubšo barvo, 

medtem ko so moški kot najljubšo barvo pogosteje izbirali rdečo barvo.  
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V prehrani dojemamo modro barvo kot nenavadno, saj kljub temu da velja za eno izmed 

popularnejših barv, ta sproţa negativne odzive pri posameznikih tako v povezavi z barvo 

hrane kot ozadja (stene, zavese, …) v restavracijah. Večinoma je v tem kontekstu opisana kot 

neprijetna barva. To dejstvo so izkoristili tudi gostinci v »all you can eat« restavracijah, saj so 

stranke, ki so uporabljale modre pladnje, pojedle veliko manj hrane kot pa če so uporabljali 

pladnje katerihkoli drugih barv (Spence, 2018). Iz tega je razvidno, da če je barva hrane 

nesprejemljiva ali neprivlačna, bodo najverjetneje drugi faktorji (okus in tekstura) pri 

ocenjevanju jedi spregledani, oziroma ne bodo upoštevani (Solymosi et al., 2015).  

 

2.4.1 Barve in vonj 

Kakšen vonj bi imela vrtnica, če bi bila obarvana modro? Najverjetneje ne tako sladkega, kot 

če je ta obarvana rdeče. Takšna vprašanja nam dajo misliti, na kakšen način lahko določene 

barve vplivajo na našo zaznavo in prepoznavo različnih vonjav (Levitan et al, 2014). Končno 

informacijo o naši okolici nam namreč da kombinacija večih čutov našega čutilnega sistema. 

V vsakodnevnem ţivljenju je kombinacija vida in voha dokaj pogosta, saj vonj velikokrat 

zaznavamo skupaj z vizualnimi informacijami. Na primer, med obedom lahko senzorične 

izkušnje (voh, okus, tekstura, temperatura, zvok in vid) oblikujejo ali povečajo povezavo 

vonja z dano jedjo (Maric in Jacquot, 2013). Tipičen primer asociacije vonja in barve v 

vsakdanu je povezovanje limoninega vonja z rumeno barvo, kar razlagajo s tem, da je 

povezava vonja in barve delno osnovana na semantičnem znanju, torej identiteti, poznavanju 

in kategorizaciji (Goubet et al, 2018). Prav zaradi tega skladnost med barvo in vonjem (npr. 

barva: oranţna – vonj: pomaranča) ocenjujejo kot bolj prijetno kombinacijo, neskladje med 

barvo in vonjem (npr. barva: modra – vonj: jagoda) pa kot manj prijetno. Povezovanje barve z 

določenim vonjem poimenujemo tudi »pravilo kombinacij« in velja za najrazličnejše primere, 

tako s področja ţivilstva kot tudi ostalih ţivljenjskih področij (Levitan et al, 2014).  

Nenavadno je vprašati človeka, kako mu diši (smrdi) npr. barva vijolična, zato ljudje pri 

takemu vprašanju najprej ustvarijo sliko bodisi predmeta bodisi hrane omenjene barve, za 

katero lahko opišejo vonj. Barvna asociacija je tako dejansko odvisna od tega, s čim 

posameznik povezuje vonj. Na posameznikovo mišljenje največkrat vplivajo njegova čustva 

in kognicija. Za vonj enostavnih predmetov, kot je hrana, prepoznava pride v obliki vidne ali 

semantične slike barvnega predmeta, ki bi se pojavil v naravi, kot na primer: limona in 

rumena, zelena in trava ter jagoda in rdeča; nekatere vonjave pa se teţje določi z zgolj eno 

barvo (Maric in Jacquot, 2013). V drugih primerih se asociacije vonja in barve ustvarijo tudi 

na podlagi jakosti oziroma svetlosti barvnega draţljaja, torej temnejše barve bi na primer 

predstavljale intenzivnejši vonj (Goubet et al, 2018). Svetle barve, še posebno rumena barva, 

je velikokrat izbrana za prijetno dišavo, medtem ko so temnejše in nevtralne barve, kot so 

črna, siva, rjava in bela velikokrat izbrane za neprijetne. Vonjave, ki so bile bolj poznane 

ljudem, so ocenjene kot bolj prijetne (Maric in Jacquot, 2013). Ne samo da je nepoznan vonj 

ocenjen kot neprijeten, temveč je velikokrat zaznan kot napačen vonj danega »predmeta«. 

Pogosto srečavanje različnih kombinacij barv in vonja poveča verjetnost, da bodo ob 

neznanem »predmetu« osebki naredili asociacijo z naučenim – večji razpon znanja (Goubet 

et al, 2018). Na osebe vplivajo tudi imena ali oznake na embalaţah, saj lahko zaradi njih 
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drugače zaznamo vonj dišave – posledično tudi drugačno zaznavo »barve vonja« (Levitan et 

al, 2014). 

Zaznava vonja se dodobra razvije pri starosti od 6. do 10. leta in igra pomembno vlogo pri 

otrokovem druţbenem, čustvenem in kognitivnem prilagajanju. Prav tako regulira 

vzburjenost, pozornost, orientacijo in učenje, prispeva k čustveni samo-regulaciji in utrjuje 

vez mati-otrok. V primerjavi z odraslimi otroci slabše prepoznavajo, razlikujejo in 

poimenujejo vonjave. Otrok do petega leta oceni sadne ali roţne vonjave na podlagi 

poznavanja, všečnosti in uţitnosti ter jih uvrsti v kategorijo sadnih in roţnih vonjev. Do 

osmega leta otrok takšne vonjave ţe razvrsti v pričakovano kategorijo, saj je takrat otrok ţe 

sposoben povezovati vonja z drugimi čutilnimi lastnosti (vonj pomaranče je saden in zato 

uţiten). Mlajši otroci bi pri ugotavljanju barvnih asociacij z vonjem izbrali več moţnosti barv, 

medtem ko bi starejši otroci (in odrasli) izbirali bolj natančne in bolj pogoste asociacije vonja 

in barve. Pridobivanje izkušenj, kot je asociiranje vonja in barve, je odvisno tudi od 

pogostosti ali dostopnosti v njihovem okolju (kot je kultura) ter sposobnosti njene zaznave in 

interpretacije (Goubet et al, 2018). Asociacija vonja z barvo se razlikujejo med kulturami, kar 

še dodatno potrjuje trditev, da se asociacije oblikujejo preko učenja. V Tajvanu na primer 

vonj ananasa asociirajo z rumeno barve, medtem ko ga v Franciji asociirajo z rdečo barvo. 

Podobno se skozi kulture pojavijo razlike pri določanju okusa pijače na podlagi njene barve 

(Levitan et al, 2014).  
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2.5 POMEN BARVE 

Barve igrajo pomembno vlogo v našem vsakdanu. Vplivajo na naše počutje, čustva in občutje 

v trenutni okolici. Človek zato razvrsti barve v tople ali hladne, ţive ali puste, pomirjajoče ali 

poţivljajoče, prijetne ali neprijetne ter jim pripiše pomen. Choudhury (2014) navaja, da so 

tople barve za nas sproščujoče in agresivne, privlačne, spontane in sugerirajo dobrodošlico, 

medtem ko nas hladne barve spominjajo na sneg in mraz, nam zniţujejo telesni metabolizem, 

nas delajo potrte in opresivne. Po njegovem mnenju nas ţive barve spominjajo na ţivahnost, 

razigranost in usmerjajo (ujemajo) našo pozornost, medtem ko se nam temne barve zdijo 

turobne ter jim pripisujemo občutke ţalosti, umirjenosti in resnosti. Vidimo, da imajo tople 

oziroma visoko-valovne barve, kot so rdeča, oranţna in rumena drugačne psihološke učinke 

kot hladne oziroma nizko-valovne barve, kot so modra, zelena in bela. Preference in odzivi na 

določeno barvo pa so seveda predvsem odvisni od posameznikove starosti, spola, rase in 

osebnosti (Chebat in Morrin, 2007). 

2.5.1 Pomen barve pri različnih kultur 

Dejstvo je, da so biološki faktorji pomemben dejavnik, ki vplivajo na preferenco barve, 

vendar moramo upoštevati še en, po navadi spregledan vendar, pomemben dejavnik, in sicer 

kulturo (Schirillo, 2001). Afriški Američani raje izbirajo barve, kot so rdeča, vijolična in črna, 

medtem ko belci raje izbirajo modre in zelene barve. Z izjemo nekaterih kultur, je modra 

barva največkrat izbrana kot najpriljubljenejša barva. V primeru posameznih barv imajo lahko 

te različne pomene v različnih kulturah. Za hindujce oziroma budiste je na primer oranţna 

barva sveta barva, medtem ko v Zambiji ne velja za lastno (ločeno) barvo. Zelena barva v 

Maleziji predstavlja dţungelsko bolezen in nevarnost, na Finskem pa bi modro-zelena barva 

predstavljala rusko invazijo. Za ljudstvo v Juţni Afriki bi na primer zelena (in rumena) barva 

predstavljala novo ţivljenje in plodnost. Bela in vijolična barva na Japonskem predstavljata 

barvi ţalovanja. Barve ljudje lahko povezujejo s prehrano, druţino ali pripadnostjo, prehodom 

v odraslost, domom, narodnostjo itd. Barve tako lahko simbolizirajo karkoli si človek ali 

civilizacija zamisli, bodisi dobrega, slabega, opredeljenega kot tabu in podobno. Barva sama 

torej ni samo lastnost objekta, temveč tudi zaznava posameznika (Madden et al., 2000, Aslam, 

2006; Hutchings, 2012 ter Hanafy in Sanad, 2015).  

 

Zanimive so tudi razlike v pomenu barve med različnimi kulturami po svetu (preglednica 1). 

Bela v večini evropskih in ameriških drţav predstavlja nekaj čistega ali nedolţnega. V 

Avstraliji in Novi Zelandiji predstavlja tudi srečo. V Aziji ima ravno nasproten pomen, saj je 

bela povezana z ţalovanjem in smrtjo. Črna barva v Zahodnih kulturah predstavlja barvo 

ţalovanja, a je namenjena tudi obrednim oblekam (ţupniki, sodniki) ter uniformam (natakarji, 

sluţabniki). V Nemčiji, Rusiji, na Poljskem, na Japonskem, v ZDA in Mehiki predstavlja 

strah, jezo in ljubosumje ter dolgočasnost in neumnost v Indiji. V velikih drţavah je črna tudi 

barva elegance, moči in premoţnosti. Rdeča v Angliji in Franciji predstavlja moškost, kjer na 

Kitajskem predstavlja barvo neveste. V določenih azijskih drţavah in ZDA predstavljata 

ljubezen, poţelenje in ambicije. V drţavah, kot so Kitajska, Danska in Argentina predstavlja 

srečo, v nasprotju s Čadom, z Nigerijo in Nemčijo, kjer je rdeča barva nesreče. Vijolična 

barva je barva ljubezni na Kitajskem in Juţni Koreji, a barva jeze in zavisti v Mehiki ter 
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strahu in greha na Japonskem. Modra barva v vzhodni azijski kulturi predstavlja mraz in zlo, 

kar je nasprotno od Nizozemske, ki veljavi modro kot barvo toplote. Ţe znotraj Evrope 

dojemajo modro barvo drugače, na Švedskem modra predstavlja moškost, na Nizozemskem 

pa predstavlja ţenskost. V Ameriki modra barva velikokrat velja za barvo zaupanja, visoke 

kakovosti in poslovnosti. Zelena barva v Belgiji in ZDA predstavlja zavist, kjer na Japonskem 

predstavlja ljubezen, dogodivščino in veselje. Rumena barva v ZDA predstavlja toploto, na 

Kitajskem pa veselje, napredek, prijetnost, zvestobo, avtoriteto, itd. V nasprotju s Francijo, 

kjer rumena barva predstavlja nezvestobe in ljubosumje, v Nemčiji in Rusiji pa zavist (Aslam, 

2006). V zahodni kulturi se je razširila ideja o hladnih/toplih barvah, kjer veliko ljudi enači 

rumene, oranţne in rdeče barve kot tople barve in zelene in modre barve kot hladne barve 

(Chebat in Morrin, 2007).  

Razumevanje kulture izkoriščajo številna podjetja. Znotraj drţave lahko opazimo preference 

subkultur, ki vodijo na popularnost določenih trendov, posledično tudi priljubljenost barve. 

Eden izmed primerov vpliva subkultur vidimo znotraj drţave Kanade, kjer imajo francoski 

Kanadčani raje toplejše barve dekoracij v svojih trgovinah kakor angleški Kanadčani, kjer jim 

ustrezajo hladnejše barve. Omenjene barve povezujejo s kvaliteto ponujenih produktov. Barve 

izdelkov so izbrane tako, da vplivajo na stranke oziroma na njihove čustvene odzive, odnose, 

zaznavo in njihova nakupovalna obnašanja (Chebat in Morrin, 2007). 
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Preglednica 1: Pomen barve glede na drţavo oziroma kulturno skupino. 

 Drţava / Kulturni skupina 

Barva Anglo-Saksi Germanska Nordijska Slovani S Amerika Latinska Kitajska Japonska Korejska 

Bela 
Čistost 

Veselje 
Mir / / 

Mir 

Lepota 
/ 

Smrt 

Ţalovanje 

Smrt 

Ţalovanje 

Smrt 

Ţalovanje 

Črna 

Premoţnost 

Strah 

Ţalost 

Jeza 

Strah 

Ţalost 

Moškost 

/ 
Strah 

Ţalost 

Mogočnost 

Premoţnost 

Moškost 

Jeza 

Strah 

Ţalost 

Mogočnost 

Premoţnost 

Veselje (+rdeča) 

Moškost 

Mogočnost 

Premoţnost 

Mogočnost 

Premoţnost 

Rdeča 

Moškost 

Ljubezen 

Jeza 

Poţelenje 

Strah 

Strah 

Jeza 

Ljubosumje 

Ţivahnost 

Vročina 

Pozitivnost 

Strah 

Jeza 

Ljubosumje 

Ljubezen 

Ţivahnost 

Vročina 

Moškost 

Ţivahnost 

Vročina 

Ljubezen 

Veselje 

Sreča 

Prijetnost 

Ţivahnost 

Vročina 

Ljubezen 

Jeza 

Ljubosumje 

Praznovanje 

(+bela) 

Ţivljenjska sila 

(+bela) 

Ljubezen 

Dober okus 

Dogodivščina 

Vijolična 
Avtoriteta 

Moč 
/ / 

Jeza 

Ljubosumje 

Zavist 

Cenenost / 
Premoţnost 

Ljubezen 

Premoţnost 

Greh 

Premoţnost 

Ljubezen 

Modra 

Dobra 

kvaliteta 

Moškost 

Podjetniško 

Toplota 

Ţenskost 

Mraz 

Moškost 
/ 

Visoka 

kvaliteta 

Mir 

Lepota 

/ 
Visoka kvaliteta 

Zanesljivost 

Visoka kvaliteta 

Zanesljivost 

Visoka kvaliteta 

Zanesljivost 

Zelena 
Zavist 

Dober okus 
Mir / / 

Mir 

Lepota 
Zavist 

Čistost 

Zanesljivost 

Veselje 

Ljubezen 

Dogodivščina 

Čistost 

Rumena 
Veselje 

Ljubosumje 

Ljubosumje 

Zavist 
/ Zavist / 

Zavist 

Nezvestoba 

Čistost 

Kraljevsko 

Avtoriteta 

Dober okus 

Zavist 

Dober okus 

Veselje 

Opomba: Številne kulture se lahko razlikujejo ţe znotraj sebe, zato je v tabeli opisan splošen pomen barve tiste drţave oziroma kulture. Viri: Madden et al., 2000; Aslam, 2006; Chebat in 

Morrin, 2007;.
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2.6 BARVE V PREHRANI IN INDUSTRIJI 

2.6.1 Zaznava barve hrane 

Čeprav se dejavniki na podlagi katerih se posamezniki odločajo za izbor določene hrane 

razlikujejo, lahko določimo tri najpogostejše skupine dejavnikov:  

 Prvi dejavnik: Izgled hrane (velikost, oblika, barva in izgled površine hrane).  

 Drugi dejavnik: Psihološki dejavniki (naučeni in podedovani odzivi, vzgoja, navade oseb 

ter preizkušanje nečesa novega oziroma tveganje).  

 Tretji dejavnik: Klima, zdravje, razpoloţenje, apetit in potrebe (koliko je oseba sposobna 

pojesti ter ali oseba ţeli mrzlo ali toplo hrana oziroma ali se ţeli zgolj odţejati 

(Hutchings, 2012).  

Kljub temu da so zgoraj omenjeni dejavniki pomembni za izbiro hrane, bomo v nadaljevanju 

pozornost usmerili predvsem na barvo hrane in kako ta vpliva na nas. Barve in izgled hrane nam 

lahko sproţijo pričakovanja ter nam povečajo ali zmanjšajo apetit. To postane ključen element 

pri vrednotenju in izbiri hrane. Barva sama pa ni edina, ki daje hrani značilno »barvo«. Pri tem 

se upoštevajo še vizualne strukture, različni barvni vzorci, lesk, prosojnost in tekstura hrane. 

Dejstvo, da jedi vplivajo na naša čustva in razpoloţenja, izkoriščajo tudi kuharji, ki barve hrane 

uporabijo za privlačnost in povečanje apetita (Hutchings, 2012; Dias et al., 2012 ter Lee et al., 

2013).  

Barva hrane je vse do današnjega časa v veliki meri predstavlja osnovo za: (1) preţivetje 

človeške vrste, (2) prepoznavo in določitev kvalitete hrane, (3) fiziološki in psihološki vpliv na 

osebo in (4) komercialna izkoriščanja. Barva hrane in barvni vid predstavljata pomembno 

povezavo pri določanju in izbiranju sveţe in neokuţene hrane z zgolj vizualnimi zaznavami. Ta 

povezava nam narekuje tudi kaj je dobro za naše zdravje. Tako se dejstvo, da barvito sadje in 

zelenjava vsebujeta vitamine in antioksidante, ki so ključni za zdravo delovanje telesa, posredno 

kaţe tudi v pravilu, da mora človek za zdravo ţivljenje uţivati veliko mnogobarvnega sadja in 

zelenjave (Hutchings, 2012; Lee et al., 2013). Vpliv barve dobro vidimo v primeru izbire enako 

sladkanih pijač z različnimi barvami. Raziskave so pokazale, da opazovane osebe statistično 

značilno pijačo rdeče barve opišejo kot slajšo ter pijačo obarvano modro kot najmanj sladko. 

Rumeno in oranţno barvo večkrat povezujejo s citrusi, obenem pa ju skupaj z rdečo barvo 

povezujejo s sadnim okusom. Ugotovili so tudi, da so barve rdeča, roza in oranţna največkrat 

povezane s sladkim okusom, zelena in rumena s kislim okusom ter bela in modra s slanim 

okusom. Črno (in rjavo) barvo posamezniki redko poveţejo s katerimkoli okusom, razen z 

grenkim (Koch in Koch, 2003; Spence, 2019). Zanimivo je dejstvo, da ljudi pri uţivanju sladkih 

jedi ne motijo nenavadne in intenzivne barve, medtem ko so se različnim in ţivahnim barvam v 

nesladkanih jedeh raje izogibali ali jih celo označili kot nenaravne (Hutchings, 2012). 

Lee et al. (2013) so z raziskavo ugotavljali, kako posamezniki barve izbranega sadja in zelenjave 

povezujejo s privlačnostjo za uţivanje. Testnim osebkom so predstavili devet slik, pri čemer je 

bila zgolj ena izvirnik, vse ostale pa so imele rahlo spremenjene barve (majhne spremembe v 

barvi). Raziskovali so katera barva sadja in zelenjave se bo osebam vključenim v raziskavo zdela 

najbolj privlačna za uţivanje. V veliki večini so izbirali sliko na kateri je bila izvirna barva kot 
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najbolj privlačno barvo sadja in zelenjave. Izjema je bila le rumeno obarvana hrana, kjer so 

testiranci raje izbrali bolj rumenkast odtenek, na primer banane, kot je ta v resnici bila. V 

primerjavi med izvirno in izbrano sliko so opazili majhno razliko tudi pri izbiri hrane z 

intenzivnimi barvami hrane, kjer sta sadje in zelenjava imelo rahlo ţivahnejšo in bolj vpadajočo 

barvo. Ta razlika je bila izrazito vidna pri rdeči in zeleni barvi hrane, kjer so osebki raje izbirali 

slike sadja in zelenjave z visoko intenziteto barve. 

Barvo hrane, ki jo jemo v vsakdanu, bi največkrat opisali kot naravno, vendar kaj pomeni da je 

hrana naravne barve. Hrana z oznako »naravna« ima subtilno in zapleteno barvnost, z nekoliko 

temnejšimi in neţnimi, nikoli barvitimi, barvami. Vsebuje zapleteno kombinacijo različnih barv 

(primarne barve ustvarijo rjavo ter črno barvo) in izgleda nekoliko pusto in brez ţivljenjsko. Pri 

slednjem so izjeme svetlejše barve, kot so na primer neţno zelena in svetlo modra, ki poţivijo 

barvno paleto »naravne hrane« (Choudhury, 2014). Ena izmed lastnosti (zaţelena ali vsaj 

informativna) naravne hrane je da čez čas postopoma doţivi spremembe v izgledu s procesoma, 

kot sta na primer zorenje in/ali staranje hrane (Spence, 2019). Med posamezniki velja 

prepričanje, da je naravna hrana boljša, je slajšega okusa, je bolj hranilna, zdrava, sveţa, varna in 

ima manj okoljskih vplivov (npr. človeško poseganje in spreminjanje okolja). Za njih naj bi 

takšna hrana obujala čustvene in pastoralne slike o času pred »človekovim onesnaţenjem« 

(Moscato in Machin, 2018).  

Barva hrane se seveda lahko spreminja tudi s procesiranjem in kuhanjem te hrane, kar postane 

teţavno za številna podjetja, ki ţelijo s svojim izdelkom privabiti potrošnike ter ga tudi prodati. 

Potrošniki najraje izbirajo barvo hrane, s katero povezujejo sladke jedi, ne izbirajo pa hrane, 

katere barva jih spominja na grenke jedi ali zgnito meso. Iz tega razloga počasi preidemo iz 

naravnih barv, ki so naravno prisotne v hrani, v nenaravne (nevsakdanje) barve v hrani. V 

sodobnem svetu sodobni kuharji vnašajo nevsakdanje, včasih sporne, barve v hrano, saj ţelijo z 

eksperimentiranjem razbiti ustaljeno povezavo med barvo in okusom ter ustvariti novo 

kombinacijo (npr. zelenjava z oglenim oljem). Velikokrat za doseganje zaţelene barve podjetja v 

svoja ţivila vnašajo prehranska dopolnila (E številke), ki omogočajo ohranjen izgled izdelka 

skozi daljše časovno obdobje na trgovskih policah (Spence, 2019). Med temi so v ospredje 

stopile dve skupine aditivov: prehranska barvila in konzervansi, ki so vzbujale negativne občutke 

pri ljudeh. Vendar pa moramo upoštevati, da lahko kljub oznaki »nenaravno«, barve v hrani 

izhajajo iz naravnih sestavin (npr. karamela) in imajo hranilne koristi (npr. lutein) (Evans et al, 

2010). 

 

2.6.2 Vloga barve hrane skozi čas 

Pet milijonov let nazaj so naši predniki ţiveli v naravnem okolju, kjer naj bi se razvila trikromija. 

Zaradi nje je človek pridobil spodobnost ločevanja med rumeno, oranţno in rdeče obarvanega 

sadja ter rdečkastih listov sočnic od zelenega in rjavega ozadja (listi, trava, drevesa in zemlja). 

Pomagala jim je tudi pri prepoznavi zrelih sadeţev, ki so bili kvalitetnejši in energijsko 

bogatejši. Ţe sposobnost ocenjevanja linearne dimenzije oziroma ocenjevanja tveganja nabiranja 

hrane jim je sluţilo pri preţivetju, a barvni vid jim je dodal še 2 prednosti: opazili so hrano na 

daljših razdaljah in opazili so manjše razlike med barvami (Hutchings, 2012; Spence, 2019). 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

18 
 

V času ko je zgodnji človek ţivel v planjavah afriške savane, v okolju z velikimi in hitrimi 

plenilci, je barvni vid predstavljal pomembno vlogo pri preţivetju človeške vrste. Dobro razvit 

vid je bil pomemben tudi zaradi tega, ker je moral nadomestiti izgubo dobro razvitega vonja 

(človek velja za vrsto s slabo razvitim vonjem). Preţivetje je predvsem temeljilo na odkrivanju in 

prepoznavi rdeče, rjave in zelene barve ter ločevanju uţitnega rdečega mesa, mogoče-uţitnega 

rjavega mesa in neuţitnega zelenega mesa. Odnos oko – hrana – plenilec je zatorej bil velik 

indikator uspeha ali neuspeha preţivetja človeške vrste (Hutchings, 2012). Sodobna spoznanja na 

področju evolucije zgodnjega človeka prav tako predlagajo nov pogled na zaznavo barve (v 

hrani). To spoznanje govori o vplivu spola, kjer naj bi ţenske evolucijsko imele boljšo 

sposobnost razločevanja rdeče valovne dolţine. Ţenske so imele kot nabiralke (iz teorije 

»hunter-gatherer«) nalogo prepoznavati in nabirati zrelo sadje in uţitno listje. Ta lastnost naj bi 

se ohranila še danes in je razvidna kot dejstvo, da ţenske raje izbirajo predmete, hrano in pijačo z 

rdečkastim odtenkom. Prav tako naj bi jim hrana z rdečim ali roţnatim odtenkom vplivala na 

uspešnejšo reprodukcijo ţenske (Frassanito in Pettorini, 2008). 

Arheologi so ugotovili, da so antični Grki ţe 1500 pr.n.št. uporabljali ţivilska barvila za svoje 

jedi. Eno izmed prvih naravnih barvil, ki je opisano ţe v Homerjevi Iliadi, je bil ţafran. Poleg 

tega so Grki za obarvanje uporabljali še sipino črnilo, papriko, kurkumo, peso, cvetne liste 

različnih rastlin oziroma vse tiste ţivilske barvila, ki so jih lahko enostavno pridobili v narav 

(Škrabanja, 2011). 

V obdobju renesanse so bila naravna barvila teţko dostopna, draga in namenjena zgolj višjemu 

sloju, saj so barve ţivil povezovali z različnimi prehranskimi vrednosti in pripadajočo zdravilno 

močjo. Peki so celo v tistem času za dosego prestiţnega videza belega kruha dodajali moki 

nevarno snov imenovano galun (kalijev (ali natrijev) aluminijev sulfat), ki so ga po navadi 

uporabljali za strojenje koţ. Z različnimi barvili (pigmenti iz ţivosrebrnega sulfida, rdečega 

svinca, bakra ali anato barvila) so barvali tudi sladkorčke, sir, maslo, peciva ter določena druga 

ţivila. V bakrenih posodah so kuhali tudi zelenjavo za vlaganje, ki je med samim postopkom 

kuhanja pridobila izrazito zeleno barvo (Škrabanja, 2011). 

Barve so bile v različnih civilizacijah pomembne tudi pri pijačah. Antični Egipčani so vodo in 

druge pijače prečiščeval s kamni, lupinami lupinarjev ter volnenimi in bombaţnimi vlakni, saj so 

ţeleli pridobiti čisto prozornost (odsotnost barve) tekočine (Hutchings, 2012). Antični Grki so v 

času 400 let pr.n.št. umetno barvali svoja vina, da so dosegli bolj izrazite barve (Škrabanja, 

2011). Nemci in Belgijci pa v modernem času pri svojem pšeničnem pivo iščejo belo-rumeno 

omotico. Kava in čaj v različnih kulturah predstavljata tekočini, ki so ju cenili ne samo zaradi 

okusa, temveč tudi zaradi njune barve (Hutchings, 2012). V viktorijanski dobi so modro barvo 

povezovali s strupom, zato se je tudi takrat modra pijača steţka prodajala (Spence, 2018). 

 

2.6.3 Uporaba barve v prehrani danes 

Človek v prvi interakciji z drugimi ljudmi ali izdelkom potrebuje okoli 90 sekund časa, da 

ustvari določeno mnenje pri čemer barva, ki ustvari takojšnje podzavestno mnenje, predstavlja 

od 62% do 90% celotne presoje. Prav zaradi tega je pomembno za oblikovalce, še posebno v 

sodobnem času, da poznajo potrošnike in njihove preference barv, za učinkovitejše načrtovanje 

izbora barve za prostore trgovin (ali podjetij) in izdelkov, za oglaševanje prek reklam, letakov ali 
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panojev ter za samo predstavitev (podobo) podjetja ali trgovine. Odzivi potrošnikov v veliki meri 

vplivajo na izbor barve, ki jo bodo oblikovalci v prihodnosti uporabili. Raziskovalci na podlagi 

tega naredijo natančno selekcijo, katere barve so primerne za produkte. Številne barve v naši 

okolici vplivajo na naše vedenje in to na bodisi dober ali slab način (Hanafy in Sanad, 2015). 

Številna ţivila so obarvana z ţivahnimi barvami z namenom, da postanejo za posameznika bolj 

privlačna. Obarvanost teh ţivil največkrat omogočajo umetna barvila (Hutchings, 2012). Med 

najpogosteje uporabljeni barvili v prehranski industriji so azo barvila, rumen tartrazin (E102), 

kinolinsko rumeno (E104), oranţno FCF (E110), karmoizin (E122), rdeče R4 (E124) in rdeče 

AC (E129). Uporaba umetnih barvil je še posebej popularna pri (gaziranih) pijačah, pekovskih 

izdelkih, začimbah, mesu, bombonih in drugih slaščičarskih izdelkov. Proizvajalci izdelkom 

dodajajo barvila, ko jih ţelijo močno obarvati, kar dobro vidimo na primerih brezalkoholnih 

gaziranih pijač, jagodnih kompotov in bonbonov (Vidal et al., 2018 in ZPS, 2010). V letu 2017 

je narasla popularnost ţivo modremu prahu, ki predstavlja ekstrakt iz pigmenta C-fikokianin 

modro-zelene alge imenovane spirulina. Spirulinin prah daje izrazite barve hrani in pijači, kar 

povečuje izdelku popularnost na socialnih omreţjih (Spence, 2018). 

Veliko študij (Schab in Trinh, 2004; Bateman, 2004; McCann et al, 2007; ZPS, 2010 in Vidal et 

al., 2018)  govori o negativnih zdravstvenih posledicah uporabe umetnih barvil, kot so pogosti 

glavoboli, nevrotoksičnost, genotoksičnost in rakotvornost. Še posebej je potrebno paziti na 

uţivanje umetno obarvanih ţivil pri otrocih, saj jedo veliko sladkarij, ki so bogate z omenjenimi 

barvili in tako z lahkoto prekoračijo sprejemljivo dnevno količino (PDV) glede na njihovo 

telesno teţo, kar so nekateri znanstveniki povezali tudi s hiperaktivnostjo otrok (Vidal et al., 

2018). 

V Veliki Britaniji (Southampton) je bila izvedena raziskava, ki je povezala uţivanje azo-barvil s 

hiperaktivnostjo otrok, vendar so znanstveniki EFSE (European Fund for Southeast Europe) 

skeptični o angleški raziskavi, saj naj bi bili dokazi omejeni in statistično ne značilni. Na podlagi 

te ugotovitve niso potrdili povezave med uţivanjem azo-barvil in hiperaktivnostjo otrok. Kljub 

temu se upošteva načelo previdnosti in skladno z direktivo Evropske komisije, potrebno je 

upoštevati zakonsko zahtevo, da morajo biti ţivila, ki vsebujejo vsaj eno od azo barvil, označena 

z napisom »lahko škodljivo vpliva na aktivnost in pozornost otrok«. Vsa azo barvila prepoznamo 

po dveh barvnih oznakah, prva opisuje namen uporabe in druga opisuje oceno tveganja. Namen 

azo barvil Zveza potrošnikov Slovenije (2010) označuje z vijolično barvo in opisuje aditive, 

katerih namen je »kozmetične« narave, s tehnološkega in/ali varnostnega vidika pa uporaba ni 

potrebna (npr. ojačevanje okusa). Oceno tveganja azo barvil označujejo z rdečo barvo in 

opisujejo aditive, ki predstavljajo tveganje za zdravje nekaterim ljudem (na primer alergije in 

preobčutljivost) in se jim je bolje izogibati. Ţivil z »rdečimi« aditivi ne bi smeli uţivati otroci, še 

posebej ne mlajši od treh let (ZPS, 2010). 

V sodobnem času je pozornost usmerjena na naravne pigmente, ne samo zaradi njihovih barvnih 

lastnosti, temveč tudi zaradi morebitnih pozitivnih zdravstvenih učinkih. Pri nekaterih ljudeh 

zdravstvene koristi celo prevladujejo nad samo problematiko uporabe barvil in problematiko 

ohranjevanja le-teh kot naravno sestavino med samim procesom proizvodnje in shranjevanja 

(Rodriguez-Amaya, 2016). V primeru spirulininega praha, ta predstavlja odlično prehransko 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

20 
 

dopolnilo s koristno zdravstveno lastnostjo, kot je protivnetni učinek. Prah je prav tako bogat vir 

amino kislin, antioksidantov, encimov, vitaminov in nutrientov (Spence, 2018).  

 

2.6.4 Barve in trţenje  

Barva je pomemben dejavnik, ki vpliva na človekovo vedenje, počutje in čustva. Na podlagi 

poznavanja dejstev o barvnih asociacijah človeka so številne ustanove prilagodile svoje prostore, 

da zagotovijo (primerno in) prijetno okolje za ljudi. Bolnice in šole so zaradi pozitivnih učinkov 

velikokrat obarvane roza (učinek pasivnosti in sprostitve) ali zeleno (učinek pomirjenosti). 

Športne trgovine najpogosteje uporabljajo modro ali zeleno barvo, igralnice pa najpogosteje 

rdečo (Aslam, 2006). Banke za svoje logotipe in jamstva raje uporabljajo modro in sivo barvo, 

saj s tem izraţajo zaupanje, premoţenje in varstvo ter uspešnost, moč in ekskluzivnost. Z druge 

strani se oranţni barvi izogibajo, saj izraţa stiskaštvo/cenenosti (Madden et al., 2000). Ustanove 

se po navadi drţijo raznih barvnih kod, ki veljajo za nenapisan vizualni jezik (govorica) in 

omogoča laţjo prepoznavo namena stavbe. Tu so še posebej v ospredju bolnice, ki svoje oddelke 

ločujejo z različnimi barvami. Te barve podzavestno (mogoče tudi vpliv naučenega) asociirajo 

tip nujnosti zdravstvenega primera. Po ugotovitvah narejenih v Koreji, so posamezniki rdečo 

barvo povezovali z ognjem (opekline), modro z umetnim oţivljanjem (CPR), rumeno s 

pediatričnim CPR-jem, oranţno z zunanjimi bolezni, roza z dojenčki, belo z deaktivacijo in tako 

dalje. Med temi so rdeča, modra, roza in bela močno asociirane z danimi pomeni (Lee in Lee, 

2018). 

Ene izmed vplivnejših ustanov, kjer ljudje preţivijo del svojega časa, so trgovine, kjer so kot 

potrošniki izpostavljeni rednim barvnim doţivetjem, kot so slike, trgovski izdelki, reklame in 

plakati, znane revije in časopisi, spletne strani in okolje v katerem se zadrţujejo (Kim et al, 

2018). Barve so tako postale tudi trţno orodje za ustvarjanje, ohranjanje in preoblikovanje podob 

blagovnih znamk, ki ustrezajo potrebam kupcev. Dejstvo, da barve vplivajo na naša čustva, 

izkoriščajo številna podjetja in trgovine za izboljšanje njihove podobe (logotipi, 

embalaţe/pakiranja in razstavni eksponati). Razumevanje, da potrošniki v veliki večini 

povezujejo posamezne barve ali kombinacijo barv z določenim pomenom, daje npr. direktorjem 

uvid o tem, katere barve bodo primerne za strategijo dobre podobe oziroma dobrega oglaševanja. 

Vendar tudi v tem primeru upoštevajo kulturne razlike. Na Japonskem bi tako pogosteje videli 

bele vrtnice v prodajalni, medtem ko bi v Hong Kongu videli več rdečih vrtnic (Madden et al., 

2000). V primeru ko se pomeni barv med kulturami ne razlikujejo, lahko trg ustvari skupno 

strategijo za oglaševanje (Aslam, 2006). 

Različne vplive na potrošnike imata tudi dve skupini barv, in sicer topli ter hladni odtenki. Tople 

barve (rdeča, oranţna in rumena) so bolj uspešne pri privabljanju potrošnikov v trgovine in so 

primerne za izloţbe oziroma vhode. Tako so v raziskavi (Bellizzi et al., 1983, v Aslam, 2006 ter 

Chebat in Morrin, 2007) ugotovili, da so bile potrošnikom tople barve na stenah prijetnejše, 

pohištvo s toplimi barvami pa se jim je zdelo preveč vpadljivo ter je po njihovem mnenju 

ustvarjalo negativno vzdušje. Nasprotno so hladne barve (modra in zelena), ki so bolj primerne 

med potrošnikovim odločanjem za nakup. Modra prav tako velja za bolj primerno barvo ozadja v 

trgovinah, saj je zaznana kot privlačna in ustvari prijetno vzdušje. Kljub številnim raziskavam 

trţnih raziskovalcev narejenih o vplivu barv na potrošnike ter o učinek, ki ga imajo barve na 
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trgovine in njena vzdušja, ţeljo izpeljati še več raziskav o prepričevalnih učinkih barv v 

reklamah in na embalaţah (Chebat in Morrin, 2007). Ker imajo potrošniki po navadi 

pomanjkanje znanja, časa in motivacije za natančno informiranje o hranilnih vrednosti, ubirajo 

bliţnjice pri izbiri izdelkov ter opravijo svoj nakup na podlagi občutka samega oziroma na 

podlagi stimulusa, ki ga dobijo od embalaţe. Potrošniki, ki imajo več znanja o hranilni vrednosti 

hrane, bodo manj verjetneje »ponesreči« pripisali posameznemu izdelku, da je zdrav oziroma 

nezdrav zgolj na podlagi barve oziroma barvni ţivahnosti (celokupnem videzu) embalaţe. 

Osveščeni potrošniki oziroma potrošniki z ustreznim prehranskim znanjem se za razliko od 

ostalih ne zanašajo na oglaševanje in vrednotenje izdelkov, ki ga predstavljajo proizvajalci ali 

trgovci trgovine (Mead in Richerson, 2018).  

Slika 10: Slike z različno stopnjo nasičenosti barve (Mead in Richerson, 2018, str. 14). 

 

Mead in Richerson (2018) sta v svoji raziskavi opravila eksperiment vpliva nasičenih barv 

embalaţe na zaznavo ljudi o zdravilnosti izdelka. Številnim prostovoljcem so predstavili par 

enakih slik, pri čemer sta se sliki razlikovali le v nasičenosti barv. Ena slika je vsebovala izdelek 

z ţivahnejšimi barvami (povišana nasičenosti barve) in druga z umirjenimi barvami (zniţana 

nasičenosti barve) (glej sliko 5). Njuna raziskava je pokazala, da so prostovoljci izdelke na sliki z 

ţivahnejšo barvo embalaţe v večini ovrednotili za manj zdrave, izdelke na sliki z umirjenimi 

barvami embalaţe pa ovrednotili za bolj zdrave. Razlog tega je, da ţive oziroma visoko nasičene 

barve povzročajo vzburjanje in vznemirjenje pri ljudeh. Zato ni nepričakovano, da to številna 

podjetja in trgovine izkoriščajo pri svojih izdelkih, kjer ţivahnejše barve embalaţe raje 

kombinirajo z nezdravo hrano, umirjene in neţne barve embalaţo pa raje kombinirajo z zdravo 

hrano (Mead in Richerson, 2018). 

 

Nekateri znanstveniki predpostavljajo, da tradicionalne metode oglaševanja niso več dovolj za 

sodobnega potrošnika. Novodobne tehnike oglaševanja spodbujajo zaznavo vseh človeških 

čutov: vid, vonj, otip, sluh in okus. Potrošniki so namreč po raziskavi najbolj zainteresirani za 

vonj embalaţe in njenih surovin, barve in stil, medtem ko glasba (sluh) v trgovinah, velikost in 

oblika embalaţe igrajo manjšo ali nepomembno vlogo pri potrošnikovi izbiri. Nova, senzorična, 

oglaševanja bi ustvarjala čustvene značaje blagovnih znamk in izdelkov, s čimer bi ti utrdili 

svoje mesto na trgu in odnose s potrošniki. Barva je dobro orodje za vzpostavljanje čustvene 

povezanosti z izdelki, saj ta zagotavlja uspešno razlikovanje med izdelki, prednost v trţnem 

tekmovanju, zvestost strank, povišanje prodaje, spontane nakupe, ponovne obiske in podobno. 
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Poleg tega barva vpliva na zaznavo cene in kvalitete izdelka, pri čemer so nekatere barve 

izdelkov »videti draţje in kvalitetnejše« kot druge (Sliburyte in Skeryte, 2014).  

Vplivi na nakupe odraslih ljudi pa ne izhajajo zgolj iz lastne zaznave temveč so pogosto 

spodbujeni tudi s strani njihovih otrok. Čedalje več otrok ima danes moţnost lastnega 

nakupovanja izdelkov, kar usmerja pozornost tako prehranskih podjetij kot tudi prehranskih 

strokovnjakov na interese otrok pri izbiri hrane (Schoutetena et al, 2018). Iz druge strani, številna 

podjetja otrokom ponujajo visoko-maščobne, visoko-sladkorne in visoko-slane izdelke v 

raznoraznih barvah, kot so vijolična, ţivo roza ali svetlo modra. Ker so otroci dovzetni do takih 

barv, je velika verjetnost, da bodo raje zauţivali takšno hrano (Hutchings, 2012). Za dosego 

izrazitih barv v hrani podjetja največkrat uporabljajo umetna barvila, ki imajo vlogo ojačevalcev 

arom, konzervansov, umetnih sladil in barvil. Razumeti moramo tudi to, da velike količine 

aditivov v hrani in pijači v mladosti ni priporočljivo uţivati, pri (dietnih) ţivilih za dojenčke in 

otroke do treh let (z nekaterimi izjemami) pa so ti aditivi strogo odsvetovani oziroma 

prepovedani (ZPS, 2010). 

Razumevanje otroka kot potrošnika poda vsem zainteresiranim uvid o tem kako preoblikovati in 

razviti ustreznejši prehranski izdelek, ki bo na primer kljub povišani vsebnosti vlaknin (sadje in 

zelenjava vsebujeta največ vlaknine) zagotavljal zadovoljstvo (Lange et al., 2019). Pozornosti 

otrok sedaj privabljajo nove interaktivne oblike oglaševalnih tehnik, kot so video igre, spletna in 

brenčeča oglaševanja, itd. Televizija, mediji in igre uspešno povečujejo vplive, preferenco in 

nakup oglaševanih izdelkov in blagovnih znamk med mladimi. Otroku zanimivi mediji namreč 

po navadi oglašujejo prav nezdravo hrano, to pa jim posledično oteţi zavračanje nezdrave hrane 

oziroma sprejemanje zdrave. Prav tako postane problem dejstvo, da otroci dandanes veliko več 

sodelujejo pri tem, kaj bodo izbirali za nakup, kaj bodo uporabljali in jedli doma kot kadarkoli 

poprej. Nekateri trdijo, da bi odgovorna podjetja in trg lahko tehnike oglaševanja nezdrave hrane 

uspešno prenesli na oglaševanje zdrave hrane. Pomembno vlogo pri promociji zdrave prehrane 

ima nedvomno tudi šola. V raziskavi narejeni v Iranu so ugotovili, da je seznanjanje otrok o 

zdravi prehrani, hranilni vrednosti hrane ter izboljšanju prehranjevalnih navad pomembno v času 

osnovne šole pred 12. letom, saj so takrat otroci najbolj dovzetni za sprejemanje novih 

informacij in spreminjanje njihovega prehranjevalnega vedenja (Esmaeilpour et al., 2017). 
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2.7 POSAMEZNIKOVE ZAZNAVE O BARVI HRANE  

 

2.7.1 Predsodki povezani z barvo hrane 

Zaznave povezane z okusom podajajo informacije o konsistenci in kemični sestavi hrane. 

Slednje skupaj s posameznikovo preferenco, izobrazbo ter apetitom vodi v sprejemanje ali 

odklanjanje hrane (Dias et al., 2012). Na posameznikovo preferenco hrane vplivajo genetika, 

starševsko vedenje, okolijski draţljaji in znanje. Nekateri trdijo, da preferenco hrane podedujemo 

od svoje matere v času dojenja in v času otroštva kot ne-direktno učenje, zato ta posledično 

izoblikuje našo vseţivljenjsko prehrambno vedenje (Lee et al., 2013). V grobi osnovi pa velja, da 

so senzorične lastnosti, kot so barva, okus, aroma in tekstura izraziti dejavniki določanja našega 

prehranjevalnega vedenja. Naštete lastnosti igrajo vlogo pri prehranjevanju, izbiri hrane ter 

določanju parametrov za kontrolo kvalitete. Ljudje bodo hrano redkeje zauţili/pojedli ali 

pokušali, če bo njena barva neprivlačna, kljub njenemu privlačnemu izgledu in aromi (Dias et 

al., 2012). Eden izmed razlogov, zakaj barva vpliva na zaznavo hrane, je spominska povezava, ki 

jo ljudje naredijo med barvo in konceptom. Na primer, zeleno barvo ljudje poveţejo z nečim 

pozitivnim, saj jim predstavlja varnost in nadaljevanje poti (referenca na promet), medtem ko 

rdečo barvo povezujejo z nečim slabim, saj jim predstavlja tveganje in ustavitev (referenca na 

promet) (Mead in Richerson, 2018).  

Prvi vtis, ki ustvari predsodke o hrani in pijači, je brez dvoma odvisen od vida (Spence, 2018). 

Določene barve lahko pri posameznikih ustvarijo predsodek, o tem kakšen okus ima določena 

hrana ali pijača, s tem pa ali bodo te bolj ali manj zaţelene. Sočasno so barve povezane s 

kognicijo o vplivih in potrošnikovega vedenja, te pa s prepričanjem o uţitnosti in kvaliteti hrane 

in pijače (Koch in Koch, 2003). Ţive in visoko nasičene barve so zaznane kot zanimive in 

vzbujajoče, zato so popularne pri blagovnih znamkah, embalaţah in pakiranjih. Raziskave 

narejene na določenih barvah embalaţe oziroma na barvnih lastnosti embalaţe hrane so 

pokazale, da barva lahko vpliva na predsodke (pristranske sodbe) o atributih hrane ter na 

podobna vedenja. Ljudje ob pogledu na hrano v rdeče-obarvani embalaţi zaznajo kot slajšo, 

kakor pa hrano v zeleni ali modri embalaţi. Prav tako hrano v rdeči embalaţi vidijo kot manj 

zdravo, v nasprotju s hrano v modri embalaţi, ki jo vidijo kot bolj zdravo. Podobno ljudje 

asociirajo zelene oznake oziroma embalaţo z zdravo hrano in rdečo z nezdravo hrano. Ne samo 

različne barve, temveč ţe nasičenost ene barve vpliva na človeško zaznavo. Ţivahnejše barve na 

embalaţah povezujejo z nezdravo hrano, medtem ko umirjene barve povezujejo z zdravo hrano. 

Povezava med ţivahnimi barvami in idejo nezdrave hrane je najverjetneje nastala kot posledica 

ponavljajočega se izpostavljanja hrani, kot so čips, bonboni in gazirane pijače. Ljudje hrano 

temnejše barve zaznajo kot kalorično teţko, posledično tudi percepcijo o njeni zdravilnosti in 

okusu (Mead in Richerson, 2018). Senzorične zaznave so seveda subjektivne, vendar dajo 

pomemben uvid v razumevanje in razmišljanje ljudi (Dias et al., 2012). 

Našteti primeri zaznave barve bolj ali manj veljajo za navadno obarvane ţivila in izdelke, zato so 

vsi v veliki večini sprejeti kot uţitni. Drugačna zgodba je s sprejemanjem nenavadno obarvanih 

izdelkov oziroma ţivil, kot so modri paradiţniki, vijolični korenček, rdeče banane, zeleno mleko, 

črni piščanec, bele jagode, črni česen, itd. Ob ponudbi takega ţivila bi velika večina zavrnila 

takšno jed (ţivilo) oziroma v degustaciji tega ţivila ne bi uţivali. To je pokazala tudi raziskava 
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(Sakai, 2011; v Spence, 2018) v kateri so suši obarvali v modro barvo (obarvana zgolj riba v 

sušiju). Jed je bila sveţe pripravljena in obarvana z barvilom brez okusa in vonja, vendar nihče 

od udeleţencev v raziskavi ni ţelel poskusiti jedi. Zanimivo pa je, da so kljub vsemu nenavadne 

barve našle svoje mesto v svetu sladkarij in koktajlov (Spence, 2018). 

Modra barva velja za eno izmed redkejših barv v prehrani, vendar to ne pomeni da ne vzbudi 

naše pozornosti. Ţe od nekdaj so ji zaradi prepričanja o njeni umetnosti prepisovali neuspeh v 

trgovinah, vendar je (električno) modra v sodobnem svetu dosegla svoj vrh v svetu pijač. 

Naraščanje njene pozornosti je razvidna pri brezalkoholnih gaziranih in negaziranih pijačah, ki 

so globalno prisotne v skoraj vsaki trgovini. V tem primeru je drugačnost pomenila tudi 

povečano prodajo. Običajno pa se modra barve ne obnese najbolje v prehranski industriji. Razlog 

bi bil lahko evolucijski, saj nam meso, ki se temno modro obarva, nakazuje, da je pokvarjeno, 

neuţitno ter nevarno za zdravje. Modra barva se je po navadi pojavila na pokvarjenem ţivilu 

(plesniva hrana ipd.). Z modro so pogosto obarvani tudi artikli, ki niso namenjeni uţivanju (ustne 

vodice ter različni zdravstveni izdelki). Kljub temu, da se človek v veliki večini izogiba modri 

hrani, obstajajo primeri, kjer ljudi ne moti takšno obarvanje oziroma jim ne povzroča nobenega 

občutka nezadovoljstva ali odpora, na primer borovnice, določeni drevesni sadeţi, modra koruza, 

modri krompir, modre ribe, modri jastog, določene gobe in plemenita plesen v siru (Spence, 

2018). 

 

2.7.2 Vpliv izgleda hrane in pijače na otroke 

Človek za svoj obstoj potrebuje hrano. Kot vsejedec je človek previden pri poskušanju nove 

hrane, saj mu je to skozi evolucijo pomagalo pri prepoznavi uţitnih in neuţitnih predmetov 

(morebitna vsebnost nevarnih kemikalij, strupov, draţila ali neprebavljivih snovi). V sodobnem 

svetu pa se pojavlja prehranska neofobija (odpor do poskušanja novih jedi) in prehranska 

izbirčnost (zavrnitev večje količine poznane hrane in ali zavrnitev hrane določene teksture). 

Slednji sta še posebno izraziti med otroci ter mladostniki. Dojenčki ţe pri osmih mesecih kaţejo 

zavračanje hrane, ko imajo večji odpor do dotikanja rastlin (na primer bazilike in peteršilja), 

kakor do plastičnih predmetov (odziv izveden brez socialnega vpliva in informacij). Odpor do 

hrane pa lahko kasneje pri otrocih vodi do npr. manjšega uţivanja sadja in zelenjave, s tem pa k 

neuravnovešeni prehrani, ki ogroţa otrokovo normalno rast in razvoj. Do druge večje zavrnitve 

hrane lahko pride pri starosti od dveh do treh let, ko otrok postane bolj mobilen in počasi sam 

začenja razumeti pomen hrane, brez pomoči oskrbnikov. Pri teh letih se začne razvijati otrokova 

prehranska kategorizacija, zato lahko triletniki ţe ločijo med igračami in hrano. Do zavračanje 

po navadi pride, ko se med samim procesom kategorizacije hrane v njihovi glavi ustvari 

neskladje med dejanskim videzom (in/ali vonja) ponujene jedi ter predstavo izgleda (in/ali vonja) 

jedi. Po navadi je ţe sam pogled (in/ali vonj) na določeno hrano dovolj za otrokovo odločitev. V 

primeru, da se hrana ne ujema z njihovo idejo o tem, kakšne barve bi morala biti, bo ta hrana 

zavrnjena. Otroci zavračajo predvsem hrano rastlinskega izvora, kot sta sadje in zelenjave, med 

katerimi je zelena (poleg oranţne) zelenjava najbolj zavračana. Izkaţe se tudi, da so otroci, ki 

slabše ločujejo pridelke sadja in zelenjave, veliko bolj neofobični ali izbirčni, kakor drugi otroci. 

Neofobija in izbirčnost pri otrocih omejuje sprejemanje novih prehranskih informacij in izkušenj 

za učenje ter povzroča slabšo kategorizacijo hrane. Neofobični ali izbirčni otroci bodo prav tako 
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veliko verjetneje v odraslosti svoje prehransko vedenje ohranili in ga prenesli naprej na svoje 

otroke (Rioux et al., 2016). 

Hrano ponujeno otrokom in hrana, ki jo izberejo otroci, skupno označujemo z izrazom »izbira 

hrane«. Za katero hrano se bo otrok odločil, je velik indikator to, kaj ima otrok rad in kaj ne. Na 

njegovo izbiro, natančneje všečnost jedi (in pijače), lahko tekom ţivljenja vplivajo naslednji 

faktorji:  

 znanje; 

 druţbena sprejemljivost (podpora staršev, sovrstnikovo odobravanje); 

 prehranski kontekst - fiziološko (lakota) in psihološko (razpoloţenje, hrepenenje po 

hrani);  

 okolje (dostopnost, oglaševanje); 

 uţitek (všečnost hrane) in čustvena povezanost; 

 zdravilnost; 

 temperatura hrane, oblika hrane in zabava; 

 tekstura - fizični atribut pri izbiri hrane, kot sočnost, hrustljavost, penjenje (šumenje 

mehurčkov) in topljenje; 

 vsestranskost – pomemben motivator pri izbiri hrane, saj daje otrokom večji nabor izbire. 

Otroci imajo radi moč izbire. Vsestranskost olajšuje tudi pripravo in zauţivanje hrane 

(Waddingham et al., 2018; Marty et al., 2018). 

Okolijski faktor oziroma dostopnost brezalkoholnih pijač in nezdravih priboljškov ter 

zmanjšanje količine fizične aktivnosti med otroki lahko močno vpliva na tveganje za debelost, 

diabetes ali druge bolezni in teţave. V sodobnem času je otrokom po navadi oglaševana 

predvsem hrana z visoko-kalorično in nizko-hranilno vrednostjo, kar jim tudi posledično omejuje 

izbiro hrane (izbira gre v prid nezdrave hrane). Nezdravo hrano (včasih pridobi izraz 

»prepovedana hrana«) zato posledično pogosteje prepovedujemo ali omejujemo otrokom. 

Takšno početje lahko pusti veliko negativnih učinkov na otrokovo prehranjevalno vedenje, saj se 

v otroku obudi hrepenenje do takšne hrane (Esmaeilpour et al., 2017; Waddingham et al., 2018). 

Otroci namreč ne razumejo resnost morebitnih posledic za zdravje, kar oteţi vpeljavo zdrave 

prehrane. Povedano enostavneje, otroci vidijo zdravo hrano kot hrano odraslih oziroma kot 

hrano, ki je dolgočasna (npr. zaradi oblike ali barve), brez okusnega, pusta, draga in nedostopna 

(Esmaeilpour et al., 2017). V otrokovih očeh je okus pomembnejši od zdravja (Marty et al., 

2018). Za uspešno stimulacijo otrok moramo upoštevati vizualne zaznave, ki se nanašajo na 

izgled (barvo) hrane in vidne informacije okolice. Najuspešnejši na tem področju so oglaševalci, 

ki uporabljajo različne tehnike, da privabijo (pridobijo otrokovo pozornost) otroke in ugodijo 

njihovim vizualnim ţeljam. Oglaševanje bazira na povezavi podobe veselih, igrivih otrok, ki v 

druţbi svojih prijateljev srečni uţivajo ob prehranjevanju z   oglaševano hrano. S tem jim 

simbolično sporočajo, da bodo z nakupom in uţivanjem oglaševanega produkta srečnejši in bolj 

zdravi (Esmaeilpour et al., 2017).  

Otroci se zavedajo pomena in potrebe po hrani za svojo rast, zdravje in energijo, koristnost 

vitaminov in slabosti sladkorja in maščob. Zavedajo se tudi tega, da je nekatera hrana zdrava in 

nekatera ne. Nekoliko manj pa imajo znanja o vlogi nutrientov pridobljenih iz hrane v njihovem 

telesu. Njihovo razumevanje in znanje o tem, ali je neka hrana zdrava, ali ne, je dokaj omejeno in 
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odvisno od odraslih. Pogosto prevzamejo pogosto slišane stavke od svojih staršev, kot so: »popij 

malo vode ob svoji sladici« ali »po sladkarijah in hitri hrani ti bo slabo« ali »če boš jedel to, se 

boš zredil«; ter prehranske povezave, kot so: mleko vsebuje veliko kalcija, ribe so hrana za 

moţgane ali korenček je dober za oči. V praksi pa otroci nato dajejo prednost uţitku pred 

razumom ali morebitnim zdravim učinkom hrane, zato ni nenavadno, da otroci raje izbirajo 

nezdrave jedi za svojo malico in kosilo (Esmaeilpour et al., 2017; Waddingham et al., 2018).  

Zaradi izbire nezdrave hrane, se pojavi problem prekomerne teţe. Stopnja otroške debelosti se z 

leti znatno povečuje, saj se je v zadnjih treh desetletij kar podvojila. Otrok s prekomerno teţo bo 

najverjetneje postal prekomerno teţek odrasel ter bo bolj dovzeten za določene zdravstvene 

teţave, kot so: metabolični sindrom, diabetes tipa 2, depresija, kislinski refluks, oblika astme, 

presnovni sindrom, srčno-ţilne bolezni, ortopedski problemi, kap ter nekateri raki (Esmaeilpour 

et al., 2017; Waddingham et al., 2018). V raziskavi narejene na otrocih (11-12) in mladoletnikih 

(16-18) so predstavili tudi moţnost, da teţa otroka ni najboljši pokazatelj nezdrave prehrane, saj 

je veliko predebelih otrok dejalo, da jim ni všeč nezdrava hrana. Ne samo to, trdijo da 

posamezniki z višjo telesno teţo dojemajo svojo prehrano veliko bolj zdravo, kakor pa 

posamezniki z niţjo telesno teţo (Marty et al., 2018). Čeprav je prekomerna teţa problem 

povsod po svetu, se ta v veliki večini pojavi pri otrocih v drţavah v razvoju in to za kar 30% več 

kot pa pri otrocih v razvitih drţavah. V drţavah v razvoju se je namreč ustvaril fenomen, kjer so 

se drţave navzele prehranskega vzorca razvitih drţavah (visoko-energijska in nizko-hranilna 

vrednost hrane) ter ustvarile »sindrom ţivljenjskega stila« oziroma »sindrom novega sveta« 

(Esmaeilpour et al., 2017; Waddingham et al., 2018). Ne smemo pozabiti dejstva, da jesti hrano 

ni zgolj zadeva enega ugriza in z rednim izpostavljanjem in zauţivanjem lahko vzpostavimo 

naklonjenost do »problematične« hrane, še posebno pri mlajših otrocih, ki se pribliţujejo svojim 

šolskim ţivljenjem. Včasih je ta naloga za starše še posebno teţka, saj razumevanje otroka, da se 

priljubljenost hrane lahko tekom časa spremeni, omejeno. Ena izmed metod kako pribliţati 

nepoznane ali nepriljubljene jedi je ko je otrok lačen. Lakota povečuje stopnjo uţitka na začetku 

hranjenja in nasprotno, zniţuje uţitek med hranjenjem, ko otroci postajajo siti (Lange et al., 

2019).  

Če je na trgu veliko moţnosti, da otroci ne dobijo informacij, ki bi spodbujale zdrave nakupne 

navade in zdrav ţivljenjski slog, pa je šola prostor, kjer otroci lahko pridobijo objektivne 

prehranske informacije – znanje za zdrave nakupne odločitve pri nakupu hrane in ideje, kako 

pripraviti zdrav obrok in tudi moţnost za premagovanje odpora pri uţivanju določene hrane. V 

šoli učitelji veliko svojega truda namenijo zdravi prehrani, vendar otroci naučenega znanja 

pogosto ne znajo prevesti v zdravju koristno vedenje. Večji učinek kot »šola« ima na otroke 

razredna klima, ki vpliva na odločitve otrok preko dveh principov: domnevana popularnost in 

mnenje večine (sodelovanje ali prepuščanje odločitvam »toku«). Nekateri posamezniki v skupini 

svoje odločitve ustvarijo na podlagi domneve, kaj bi bilo ostalim v skupini všeč in kaj ne, in to 

ne kot vrstniški pritisk, temveč kot dejansko veselje do enake, skupinske odločitve. Otroci so 

tako veliko bolj dovzetni za sledenje sovrstnikovim odločitvam, kakor da bi sprejemali hrano 

ponujeno od odraslih. Ne smemo pa pozabiti na starejše vrstnike, ki znajo s svojimi vplivi in 

vzorom uspešneje preusmeriti pozornost otrok na izbiro bolj zdrave hrane (Waddingham et al., 

2018). Vse omenjeno lahko učitelji v šoli smiselno uporabijo pri načrtovanju učnega procesa in 

izbiri učnih metod in oblik dela.  
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3 EMIRIČNI DEL 

3.1 METODE DELA 

3.1.1  NAMEN, CILJ, HIPOTEZE 

 

Barva je ena izmed najvplivnejših stimulusov v človekovem vsakdanu. Pomembnost barvnih  

vplivov vidimo tudi v prehrani, saj nam barve dajejo ključne informacije o sami hrani (npr. okus 

in kvaliteta). Ljudi privlačijo pisane in ţivahne barve, saj te asociirajo z boljšo kvaliteto ter 

intenzivnejšim okusom hrane in pijače. Ta asociacija predstavlja večjo verjetnost, da bodo takšni 

izdelki izbrani. Razumevanje o vplivu barve hrane oziroma o samem vplivu barv na 

posameznike izkoriščajo v industriji in oglaševanju. Vpadljive barve pritegnejo večjo pozornost, 

s tem pa tudi večjo verjetnost izbire in nakupa.  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kakšno vlogo imajo barve na otroke pri odločitvah pri 

izbiri določenega ţivila (hrane in pijače), s katero barvo učenci povezujejo določene okuse in 

vonjave ter ali na izbire vplivata spol in starost učencev.  

 

3.1.1.1 Raziskovalni cilji 

Cilj v tej raziskavi je bilo ugotoviti, kako barve hrane vplivajo na učenčevo izbiro oziroma katere 

barve so tiste, ki bolj pritegnejo učence pri izbiri ţivila ali jedi, ali so barve pomemben dejavnik 

pri poskusu jedi ter kako učenci povezujejo okus ter vonj z določeno barvo. 

V raziskavi smo si zastavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Katera hrana učence bolj pritegne, enobarvna ali večbarvna; ter naravna ali 

nenaravna? 

 RV2: Ali intenzivne barve jedi/ ţivila vplivajo na izbiro hrane učencev? 

 RV3: Ali se najljubša barva učenca ujema s tipično barvo najljubše jedi? 

 RV4: Kateri dejavnik je za učence najpomembnejši pri izboru najljubše hrane: barva, 

vonj, videz ali okus? 

 RV5: Kolikšen deleţ učencev barvo uporablja kot najpomembnejši dejavnik pri 

odločanju katera hrana je bolj oz. manj uţitna? 

 RV6: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri izbiri hrane v povezavi z barvo oz. 

barvno raznolikostjo? 

 RV7: S katero barvo povezujejo učenci izbrani okus?  

 RV8: Katere barve učenci povezujejo s prijetnim vonjem hrane in katere z neprijetnim? 

 RV9: Ali »nenaravne« barve hrane vplivajo na odločitve učencev, da ti te hrane ne bi 

poskusili?  
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3.1.2  RAZISKOVALNE METODE 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno raziskovanje, pri čemer smo uporabili kavzalno ne-

eksperimentalno metodo raziskovanja. V analizo smo vključili še obdelavo podatkov, ki smo jih 

pridobili z anketnim vprašalnikom. 

 

3.1.2.1 Vzorec 

Vzorec je priloţnostni in ne-slučajen. V vzorec so bili vključeni učenci od 6. do 9. razreda 

osnovne šole, iz različnih koncev Slovenije. Skupno je bilo vključenih 205 učencev. Starost teh 

učencev je bila med 11. in 15. letom. 

 

3.1.2.2 Anketni vprašalnik 

V magistrskem delu je bil uporabljen anketni vprašalnik, ki je bil sestavljen iz devetih vprašanj. 

V prvem delu so bila vprašanja namenjena pridobivanju osnovnih demografskih podatkov, kot so 

spol, starost in razred, v katerem je učenec. Prvi dve vprašanji se navezujeta na najljubše in 

najmanj priljubljene barve učencev. Pri tretjem vprašanju so se morali učenci odločiti med tremi 

različnimi odtenki: svetlo nasičene, nasičene in temno nasičene barve (za laţje razumevanje 

učencev so bile v samem vprašalniku te barve poimenovane kot pastelne, ţive ali temne barve). 

Pri četrtem vprašanju so morali zapisati svojo najljubšo jed in razvrstiti pomembnost razlogov v 

štiri kategorije od 1 do 4 (1 – najpomembnejši razlog, 2 – pomemben razlog, 3 – nepomemben 

razlog in 4 – najmanj pomemben razlog). Izbirali so med okusom, vonjem, izgledom in barvo. 

Pri petem vprašanju so bili učencem predstavljeni štiri primeri po dve podobni jedi, za katero so 

se morali učenci odločiti na podlagi všečnosti ali privlačnosti slike. Šesto vprašanje, podobno kot 

peto, je predstavilo štiri pare podobnih si jedi ali pijač, kjer so se učenci morali na podlagi 

izgleda večje uţitnosti izbrati eno. Naloga je učence še spraševala o pojasnilu za svojo izbiro. 

Sedmo vprašanje je spraševalo učence, s katero barvo povezujejo določene okuse, pri čemer so 

vsakemu okusa (sladko, slano, kislo, pekoče, grenko) navedli vsaj en primer barve. Osmo 

vprašanje se je navezalo na povezovanje zapisane barve z vonjem oziroma natančneje, ali jim 

asociacija predmeta/hrane/… z barva diši ali jim smrdi. Za sedmo in osmo vprašanje so učenci 

imeli referenčno sliko, kjer so si barve (pod barvo je bilo navedeno njeno ime) lahko ogledali. 

Pri devetem vprašanju smo ţeleli od učencev izvedeti, ali bi poskusili katero od štirih 

predstavljenih jedi, ki so nenavadno obarvane (črn sok, modra juha, ipd.), če bi imeli to 

priloţnost. Za peto, šesto in deveto vprašanje so imeli učenci slike hrane in pijače predstavljene 

na PowerPoint predstavitvi. 

V anketi so učenci na določena vprašanja morali odgovarjati z zapisom določene barve (več 

podrobnosti v nadaljnji analizi). Ker je velika moţnost, da bo zapisanih več različnih barvnih 

odtenkov, sem se za laţji pregled odgovorov odločila podobne barve (odtenke) zdruţiti v 13 

kategorij, ki bi zavzemale vse zapisane barve učencev. Preglednica 2 ima v prvi koloni zapisano 

osnovno barvo (uporabljena barva v analizi), v drugi koloni pa morebitno variacijo te barve. V 

preglednico niso vključene oker, črna in bela barva. 
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Preglednica 2: Primeri variacij posameznih kategorij barve. 

Uporabljena barva Variacije (odtenki) barve 

Roza Svetlo, temno, ţivo, lososna, magenta, fuscia, bubblegum 

Rdeča Svetlo, temno, ţivo, opečnata, bordo, kostanjeva, krvavo rdeča, škrlat 

Oranţna Svetlo, temno, ţivo, marelične, koralna 

Rumena Svetlo, temno, ţivo, gorčično, limonina 

Zelena Svetlo, temno, ţivo/divje, metina, limetina, travno zelena, olivno 

Modra Svetlo, temno, ţivo, turkizna, sinje modra, kraljevo modra, nebeška 

Vijolična Svetlo, temno, lila, violetna barva, sivka, slivna 

Rjava Svetlo, temno, ţivo, kaki, nugat, zemeljska, čokoladna, kremna  

Siva Svetlo, temno, pepelnata, oglje 

Drugo Kovinske barve (roţnato zlata, zlata, srebrna, bakrena), mavrica 

*V tabeli niso zapisani vsi odtenki, le tisti, ki bi se v večji verjetnosti lahko pojavili v odgovorih. 

 

3.1.2.3 Postopek zbiranja podatkov 

Anketiranje je potekalo v 6., 7., 8. in 9. razredu treh naključno izbranih osnovnih šolah. Pri 

nalogah, ki so od učencev zahtevale odločanje/izbiro ob sliki, smo v primeru, da je bil v učilnici 

računalnik in projektor slike prikazovali s pomočjo ppt prosojnic, v učilnicah, kjer ni bilo 

računalniške podpore pa smo učencem razdelili tiskano slikovno gradivo. Na eni šoli pa je bilo 

anketiranje izvedeno s pomočjo spletne ankete, ki so jo učenci reševali s pomočjo tablice.   

Spletna anketa je vsebovala enake naloge, le da so te imele prilagojen način reševanja, ki ga 

omogoča spletna anketa, kot na primer klikanje na sliko, povleci – spusti odgovarjanje in 

podobno.  

Objektivnost pridobivanja podatkov smo zagotovili z natančnimi navodili in enopomenskimi 

vprašanji. Zanesljivost pridobivanja podatkov smo ugotavljali z metodo notranje konsistentnosti. 

 

3.1.2.4 Postopek obdelave podatkov 

Pridobljene podatke ankete smo vnesli v program Microsoft Excel in izvedli ustrezne statistične 

analize s pomočjo SPSS programa (Statistical Package for Social Sciences). Za urejanje 

besedilnega dela ankete smo uporabili še Microsoft Word program. Podatke smo prikazali s 

pomočjo grafov in preglednic. Uporabili smo deskriptivno statistiko – frekvence in odstotki. Za 

ugotavljanje razlik oz. povezanosti med izbranimi skupinami smo uporabili Pearsonov Hi-

kvadrat test. V primeru, da pogoji Pearsonov hi-kvadrat niso bili izpolnjeni, smo uporabili 

alternativna testa, kot sta hi-kvadrat za preizkus hipoteze enake verjetnosti ter Fisherjev natančni 

test. Za laţjo preglednost rezultatov smo pri nalogah, ki so bile odprtega tipa, izvedli kodiranje 

posameznih odgovorov v podobne skupine. 
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3.2  REZULTATI  

To poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov pridobljenih preko anketnega vprašalnika. 

Sprva bodo predstavljeni in opisani osnovni demografski podatki ter posamezne naloge v anketi, 

katerimi bodo sledile dodatne analize in povezave med samimi nalogami. 

 

3.2.1 OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI 

Na začetku ankete so učenci morali podati osnovne podatke, kot so spol, starost in razred. Ti 

podatki so nam pomagali pri nadaljnji analizi. 

Preglednica 3: Deleţ anketiranih učencev po spolu 

Spol f f (%) 

Dečki 96 46,8 

Deklice 109 53,2 

Skupaj 205 100 

 

Iz preglednice 3 razberemo, da je v raziskavi sodelovalo 205 učencev. Od tega je sodelovalo 96 

dečkov (46,8%) in 109 deklic (53,2%). 

 

Preglednica 4: Razredi vključeni v raziskavo 

 
Razred 

Skupaj 
6. 7. 8. 9. 

f 52 54 74 25 205 

f (%) 25,4 26,3 36,1 12,2 100 

V raziskavi so sodelovali učenci od 6. do 9. razreda, kjer je bilo največ anketiranih v 8. razredu 

(36,1%) in najmanj v 9. razredu (12,2%) ‒ preglednica 4. V 6. razredu je sodelovalo 25,4% vseh 

anketiranih učencev in v 7. razredu 26,3% vseh anketiranih učencev. 

Preglednica 5: Starost anketiranih učencev 

 
Starost (let) 

Skupaj 
11 12 13 14 15 

f 29 51 67 45 13 205 

f (%) 14,1 24,9 32,7 22,0 6,3 100 

Starost učencev, kot je razvidno iz preglednice 5, je bila med 11 in 15 let. Od tega je bilo 29 

učencev (14,1%) starih 11 let, 51 učencev (24,9%) starih 12 let, 67 učencev (32,7%) starih 13 

let, 45 učencev (22,0%) starih 14 let in 13 učencev (6,3%) starih 15 let.  
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3.2.2 PRILJUBLJENOST POSAMEZNIH BARV 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, katera barva je pri učencih najljubša. Za pomoč so imeli ţe 

vnaprej pripravljeno shemo različnih barv, ki jim je pomagala pri njihovi izbiri.  

 

Graf 1: Prikaz priljubljenosti posameznih barv med učencem in učenkami 

Kot je razvidno iz grafa 1, je največ učencev za svojo najljubšo barvo izbralo modro (36,6%) in 

zeleno (23,6%) barvo. Nekoliko manj jih je izbralo rdečo (9,4%), vijolično (8,4%) in črno (6,8 

%) barvo. Med manj izbranimi barvami so bile rumena (4,2%), oranţna (3,7%), roza (3,7%), 

bela (1,6%), siva (1,0%) in drugo (1,0%). Barve, kot sta rjava in oker se nista pojavili. Od vseh 

učencev jih 14 ni odgovorilo na to vprašanje. 

Različni odtenki barv, ki so jih učenci omenili kot njihovi najljubši, so bili:  

 modra: turkizna, svetlo modra in temno modra; 

 zelena: svetlo zelena, rjavo zelena, fluorescentno zelena in vojaško zelena; 

 rdeča: temno rdeča; 

 vijolična: svetlo vijolična in lila; 

 roza: svetlo roza; 

 oranţna: ţivo oranţna;  

 drugo: mavrica in rose gold. 

 

Analiza grafa 1 prikazuje rezultate vseh anketirancev skupaj, zato smo naredili dodatno analizo, 

kjer smo podatke razvrstili v skupine na podlagi starosti anketirancev. Ta analiza nam bo 

povedala, ali starost vpliva na priljubljenost posameznih barv. 
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 Preglednica 6: Priljubljenost posameznih barv na podlagi starosti anketirancev. 

 

Iz rezultatov (preglednica 6) vidimo, da mlajši učenci pogosteje izbirajo vijolično barvo za svojo 

najljubšo barvo kot starejši učenci (iz 14,8% na 0,0%). Prav tako je to mogoče opaziti pri rumeni 

barvi (iz 7,4% na 0,0%). Pri zeleni barvi se opazi porast priljubljenosti z leti (iz 22,2% na 

25,0%). Barvam, kot so siva, bela, oranţna se deleţi priljubljenosti skozi vsa leta ne spreminjajo. 

Barve imajo pri določenih starostih izjeme, ki ne sledijo trendu naraščanja ali upadanja 

priljubljenosti barve. Med priljubljenostjo izbranih barv in starostjo učencev statistična analiza ni 

pokazala statistično pomembnih razlik (χ2=37,742; g=44; α=0,736). 
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11 
f 10 1 0 0 6 1 4 2 2 1 0 27 

f (%) 37,0 3,7 0,0 0,0 22,2 3,7 14,8 7,4 7,4 3,7 0,0 100,0 

12 
f 18 0 0 3 11 5 5 2 2 1 1 48 

f (%) 37,5 0,0 0,0 6,3 22,9 10,4 10,4 4,2 4,2 2,1 2,1 100,0 

13 
f 18 1 2 3 18 7 4 4 2 2 1 62 

f (%) 29,0 1,6 3,2 4,8 29,0 11,3 6,5 6,5 3,2 3,2 1,6 100,0 

14 
f 22 0 0 1 7 4 3 2 2 1 0 42 

f (%) 52,4 0,0 0,0 2,4 16,7 9,5 7,1 4,8 4,8 2,4 0,0 100,0 

15 
f 2 0 1 0 3 1 0 3 0 2 0 12 

f (%) 16,7 0,0 8,3 0,0 25,0 8,3 0,0 25,0 0,0 16,7 0,0 100,0 
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3.2.3 NEPRILJUBLJENOST POSAMEZNIH BARV 

Z drugo nalogo anketnega vprašalnika smo ţeleli pridobiti odgovor na to, katera barva je 

najmanj priljubljena med učenci. Za pomoč so imeli ţe vnaprej pripravljeno shemo različnih 

barv, ki jim je pomagala pri njihovi izbiri.  

 

Graf 2: Prikaz nepriljubljenosti posameznih barv med učencem in učenkami 

Kot je razvidno iz grafa 2, je največ učencev za najmanj priljubljeno barvo izbralo rjavo 

(32,6%). Nekoliko manj jih je izbralo roza (12,6%), rdečo (8,4%), vijolično (8,4%), črno (7,4%), 

rumeno (6,8%), zeleno (6,8%) in sivo (6,8%) barvo. Med manj izbranimi barvami so bile bela 

(3,7%), oranţna (3,2%), modra (1,6%), oker (1,1%) in drugo (0,5%). Od vseh učencev jih 15 

(7,3%) ni odgovorilo na to vprašanje. 

Različni odtenki barv, ki so jih učenci omenili kot najmanj priljubljeni, so bili:  

 rjava: svetlo rjava, temno rjava in olivno rjava; 

 roza: fluorescentno roza in pastelno roza; 

 rumena: oljno rumena; 

 zelena: temno zelena, vojaško zelena, sivo zelena in divje zelena; 

 siva: temno siva; 

 modra: temno modra; 

 drugo: mavrica. 
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Analiza grafa 2 prikazuje rezultate vseh anketirancev skupaj, zato smo naredili dodatno analizo, 

kjer smo podatke razvrstili v skupine na podlagi starosti anketirancev.  

 

Preglednica 7: Nepriljubljenost posameznih barv na podlagi starosti anketirancev. 
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11 
f 0 3 0 7 2 3 1 2 2 0 1 6 1 28 

f (%) 0,0 10,7 0,0 25,0 7,1 10,7 3,6 7,1 7,1 0,0 3,6 21,4 3,6 100,0 

12 
f 2 4 0 20 1 2 4 3 1 4 1 7 0 49 

f (%) 4,1 8,2 0,0 40,8 2,0 4,1 8,2 6,1 2,0 8,2 2,0 14,3 0,0 100,0 

13 
f 1 4 2 24 1 4 6 4 5 3 0 7 0 61 

f (%) 1,6 6,6 3,3 39,3 1,6 6,6 9,8 6,6 8,2 4,9 0,0 11,5 0,0 100,0 

14 
f 0 1 0 11 2 2 4 6 5 3 2 4 0 40 

f (%) 0,0 2,5 0,0 27,5 5,0 5,0 10,0 15,0 12,5 7,5 5,0 10,0 0,0 100,0 

15 
f 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 2 0 0 12 

f (%) 0,0 8,3 0,0 0,0 8,3 16,7 8,3 8,3 8,3 25,0 16,7 0,0 0,0 100,0 

 

Iz rezultatov (preglednica 7) vidimo, da mlajši učenci pogosteje izbirajo roza barvo za svojo 

najmanj priljubljeno barvo kot starejši učenci (iz 21,4% na 0,0%). Pri rdeči barvi se opazi porast 

nepriljubljenosti z leti (iz 3,6% na 8,3% in višje). Prav tako vidimo naraščanje nepopularnosti pri 

rumeni (iz 0,0% na 25,0%) in oranţni (iz 3,6% na 16,7%) barvi. Vsaka barva ima pri določeni 

starosti izjeme, ki ne sledijo trendu naraščanja ali upadanja nepriljubljenosti barve. Med 

nepriljubljenostjo izbranih barv in starostjo učencev statistična analiza ni pokazala statistično 

pomembnih razlik (χ2=60,991; g=52; α=0,184). 
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3.2.4 PRILJUBLJENOST BARVNIH ODTENKOV 

S tretjo nalogo anketnega vprašalnika smo od učencev ţeleli izvedeti, kateri odtenki barve so jim 

najljubši. Izmed odgovorov so imeli na razpolago: svetlo nasičene, nasičene in temno nasičene 

barve (oziroma pastelne, ţive ali temne barve). Za pomoč so imeli ţe vnaprej pripravljene slike 

barvnih odtenkov.  

 

Graf 3: Prikaz deleţev priljubljenih barvnih odtenkov med učencem in učenkami 

Iz analize je razvidno (graf 3), da je največ učencev za najpriljubljenejši odtenek izbralo ţive 

barve (60,3%) in da je najmanj učencev izbralo temne barve (9,8%). Za pastelne barve se je 

odločilo 29,9 % učencev. Na to vprašanje ni odgovoril zgolj en učenec. 

Analiza grafa 3 prikazuje rezultate vseh anketirancev skupaj, zato smo naredili dodatno analizo, 

kjer smo podatke razvrstili v skupine na podlagi starosti anketirancev. Ta analiza nam bo 

povedala, ali starost vpliva na priljubljenosti različnih barvnih odtenkov.  

Iz preglednice 8 je razvidno, da so ţive barve priljubljene v več kot 50 % deleţu med otroci vseh 

starostnih skupin. Pastelne barve so priljubljene pri pribliţno tretjini učencev posameznih 

starostnih skupin, z izjemo 15 letnikov, ki so le v 15,4% navedli, da so jim pastelne barve všeč. 

Temne barve so najmanj priljubljene med vsemi učenci, ne glede na starost. Iz naše raziskave 

prav tako lahko razberemo, da priljubljenost ţivih barv z leti relativno pada (iz 72,4% na 69,2% 

in niţje), priljubljenost temnih barv pa z leti relativno narašča (iz 3,5% na 15,4%). Priljubljenost 

pastelnih barv doseţe vrh pri trinajstletnikih, z najvišjo vrednost 35,8%, vendar se kljub temu 

opazi trend padanja popularnosti. Med priljubljenostjo izbranih barvnih odtenkov in starostjo 

učencev statistična analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik (χ2=11,174; g=8; α=0,230). 
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Preglednica 8: Priljubljenost posameznih barvnih odtenkov glede na starost 

             Odtenki 

                 barve 

 Starost (leta) 

Pastelne barve Ţive barve Temne barve Skupaj 

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

11 7 24,1 21 72,4 1 3,5 29 100,0 

12 15 29,4 34 66,7 2 3,9 51 100,0 

13 24 35,8 36 53,7 7 10,5 67 100,0 

14 13 29,5 23 52,3 8 18,2 44 100,0 

15 2 15,4 9 69,2 2 15,4 13 100,0 
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3.2.5 NAJLJUBŠE JEDI UČENCEV IN RAZLOGI 

Pri četrtem vprašanju so učenci morali zapisati njihovo najljubšo jed ter določiti, kateri izmed 

štirih kriterijev je po njihovem mnenju najpomembnejši in kateri najmanj pomemben pri izbiri 

njihove najljubše jedi. Štiri razpoloţljivi kriteriji, ki so bili dani anketirancem, so bili: izgled, 

okus, vonj in barva.  

Jedi smo se odločili razvrstiti v skupne kategorije, zaradi razlik oziroma podobnosti zapisanih 

jedi. Pod danimi kategorijami so bile navedene naslednje jedi: 

 Jedi z več ogljikovimi hidrati: riţ (s piščancem), riţota (z rakci, školjkami, …), krompir, 

pretlačen krompir (s čufti), testenine (testenine s tuno/z omako, špageti (z omako), makaroni 

(s smetanovo omako/s paradiţnikovo omako/s sirom in slanino/mesni), (mesna) lazanja, …), 

knedeljčki, polenta in pica. 

 Jedi z visoko vsebnostjo beljakovin: meso, čufti, dunajski zrezek (s prilogo), pečene perutke, 

krvavice, domača klobasa, čevapčiči (s prilogo), ocvrti sir (s prilogo), fritata, školjke, rakovi 

klešči, morske jedi, ocvrti lignji (s prilogo), polnjene paprike in polpeti. 

 Jedi z visoko vsebnostjo maščob: kebab (jufka), burger, pomfri, hamburger in cheeseburger 

 Juhe in obare: obara, fiţolovka, jota in ričet. 

 Sadje in zelenjava: jabolka, francoska solata in solata (z ocvrtim mesom). 

 Sladica: tiramisu, (jabolčna/pomarančna) pita, palačinke, vaflji, sladoled, nadevana jabolka 

in čokolada. 

 Tradicionalne jedi: langoš, slani štruklji, ţganci (z mlekom), kitajska hrana, kitajski zavitki, 

pad thai, wrap in tortilije. 

 

Graf 4: Prikaz deleţev najljubših jedi pri učencih 
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Iz grafa 4 je razvidno, da je malo manj kot polovica (47,5%) učencev za svojo najljubšo jed 

izbralo jedi z več ogljikovimi hidrati. V tej kategoriji je razvidno največ učencev izbralo pico, ki 

pradstavlja kar 53,1% vseh jedi v tej kategoriji. Nekoliko manj zastopane najljubše jedi so jedi z 

visoko vsebnostjo maščob (14,4%), jedi z visoko vsebnostjo beljakovin (13,9%), sladice (12,4%) 

in tradicionalne jedi (8,4%). Najmanj učencev pa je za svojo najljubšo jed izbralo juhe in obare 

(2,0%) ter sadje in zelenjavo (1,5%). Od vseh anketiranih, trije učenci niso odgovorili na to 

vprašanje. Na podlagi rezultatov je razvidno, da ima veliko več učencev raje kalorično bogate 

jedi, kot so jedi z več ogljikovimi hidrati, jedi z visoko vsebnostjo maščob, jedi z visoko 

vsebnostjo beljakovin in sladice. Nekoliko manj pa izbirajo kalorično revne jedi, kot sta sadje in 

zelenjava ter različne juhe in obare.  

V drugem delu naloge so učenci ocenjevali oziroma razvrščali pomembnost štirih danih razlogov 

(izgled, okus, vonj in barva) za priljubljenost njihovih izbranih jedi. Podane razloge so morali  

anketiranci razvrstiti od 1 do 4, pri čemer je številka 1 pomenila najpomembnejši razlog, številka 

2 pomemben razlog, številka nepomemben razlog in številka 4 najmanj pomemben razlog.  

 

Pri analizi tega dela naloge smo upoštevali zgolj to, ali je razlog pomemben, ali ni (torej smo 

zdruţili najpomembnejši in pomemben razlog skupaj ter nepomemben in najmanj pomemben 

razlog skupaj). Iz preglednice 9 je razvidno, da so učenci po pomembnosti na prvo mesto uvrstili 

okus (92,3%), na drugo mesto vonj (65,0%), izgled na tretje mesto (31,9%) in barvo na četrto 

mesto (10,9%).  

Ob pregledovanju rešenih anket smo opazili, da veliko učencev (kar 20 učencev) ni razumelo, 

kako pravilno rešiti drugi del četrte naloge. Namesto da bi razvrščali vrednosti 1, 2, 3 in 4 med 

danimi razlogi (izgled, okus, vonj in barva), so slednjim dajali enake vrednosti (vrednosti so se 

pri razlogih ponavljale), kljub večkratnim opominjanjem na ta problem med samim 

anketiranjem. S tem namenom smo ustvarili dodatno analizo drugače rešenih nalog, kjer 

analiziramo pogostost posameznih kategorij (katere številke se največkrat ponavljajo in za kateri 

razlog). 

 

  

 Preglednica 9: Pomembnost podanih kriterijev pri izbiri najljubše jedi (v %) 

Razlog za  

priljubljenost  

jedi 

Pomembnost 

Izgled Okus Vonj Barva 

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

Najpomembneje 18 9,9 153 83,6 7 3,8 5 2,7 

Pomembno 40 22,0 16 8,7 112 61,2 15 8,2 

Nepomembno 92 50,5 6 3,3 43 23,5 41 22,5 

Najmanj pomembno 32 17,6 8 4,4 21 11,5 121 66,5 

Skupaj 182 100,0 183 100,0 183 100,0 182 100,0 
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Preglednica 10: Pomembnost podanih kriterijev pri izbiri najljubše jedi - nepravilno 

rešeno (v %) 

Iz preglednice 10 lahko razberemo, da so tudi v tem primeru učenci kot najpomembnejši kriterij 

za priljubljenost jedi izbirali okus (60,0%), temu sledi izgled (57,9 %), nato barva (55,0 %) in na 

zadnje vonj (50,0%).  

 

  

Razlog za  

priljubljenost  

jedi 
 

Pomembnost 

Izgled Okus Vonj Barva 

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

Najpomembneje 6 31,6 12 60,0 9 45,0 7 35,0 

Pomembno 5 26,3 0 0,0 1 5,0 4 20,0 

Nepomembno 2 10,5 1 5,0 4 20,0 3 15,0 

Najmanj pomembno 5 26,3 6 30,0 5 25,0 5 25,0 

Skupaj 19 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
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3.2.5.1 Priljubljene barve v tipičnih barvah učenčevih najljubših jedi 

S pomočjo podatkov pridobljenih na podlagi odgovorov prve in tretje naloge smo v raziskavi 

ţeleli ugotoviti, ali se med »tipičnimi« barvami jedi (najljubše jedi izbrane od učencev) pojavijo 

njihove najljubše barve. Z izrazom »tipične barve« je mišljeno kot barve jedi, ki se najpogosteje 

pojavljajo pri omenjeni jedi. Barve, ki smo jih upoštevali za posamezne jedi, so zapisane v 

preglednici 35 (Priloga 3: Dodatne preglednice, stran IX). 

 

Preglednica 11: Pojav najljubše barve v najljubših jedeh učencev 

Pojavnosti 

najljubše barve 
f f (%) 

Se ne pojavi 152 80,0 

Se pojavi 38 20,0 

Skupaj 190 100,0 

Iz preglednice 11 vidimo, da se med tipičnimi barvami učenčevih najljubših jedeh le pri 38 

(20%) učencih pojavi njihova najljubša barva in kar pri 152 (80%) učencih se ta ne pojavi. V 

analizo nismo mogli vključiti 15 »parov« odgovorov (manjkajoči odgovori).   
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3.2.6 PRIVLAČNOST ENOBARVNIH IN VEČBARVNIH JEDI 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, katera hrana učence bolj pritegne ‒ enobarvna ali večbarvna 

oziroma manj intenzivna ali bolj intenzivna. Učenci so se s pomočjo slik (preglednica 12) 

odločali med dvema moţnima jedema. Med danimi slikami so se morali odločiti za privlačnejšo. 

Za laţji prikaz so si učenci primere slik ogledovali na PowerPoint predstavitvi, odgovore pa 

izpolnili v anketi. Male tiskane črke predstavljajo primere parov jedi ‒ a), b), c) in d); veliki 

tiskani črki pa izbiro jedi posameznega primera ‒ A ali B jed.  

Preglednica 12: Slike primerov petega vprašanja 

5. a)          A                                                      B                                     

  

5. b)        A                                                       B 

 

5. c)        A                                                       B 

5. d)       A                                                       B                                                                  

 

 

 

Graf 5: Prikaz izbire večje privlačnosti jedi pri posameznih primerov 
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Iz grafa 5 razberemo, da se je v prvem primeru največ učencev (71,9%) odločilo za izbiro A, ki 

je vsebovala sliko pisane solate (barve, kot so rdeča, zelena, vijolična, itd.) in zgolj nekaj 

učencev (28,1%) je izbralo izbiro B, ki je vsebovala enobarvno solato (odtenki zelene barve). V 

drugem primeru se je največ učencev (60,8%) odločilo za izbiro B, kjer je bila slika raznobarvne 

juhe (mešana zelenjavna juha), manj učencev (39,2%) pa se je odločilo za izbiro A, kjer je bila 

slika enobarvne juhe (pesina juha). V tretjem primeru je večina učencev (82,8%) raje izbrala 

izbiro A, ki je vsebovala sliko barvite glavne jedi (mešana zelenjava in meso). Zelo malo 

učencev (17,2%) pa je izbralo izbiro B, ki je imela sliko enobarvne jedi (podobni odtenki rjave 

barve zelenjave in mesa). V četrtem primeru je največ učencev (69,8%) izbralo izbiro B, kje je 

bila slika roza obarvanega krofa s pisanimi mrvicami. Izbiro A, ki je imela sliko belega krofa z 

rumenim prelivom, pa je izbralo nekoliko manj učencev (30,2%).  

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti tudi, ali ima spol morebiten vpliv na izbiro jedi. 

Preglednica 13: Izbira pisanih oziroma enobarvnih jedi glede na spol 

Obarvanost 

jedi 

 

 

Primer 

Pisane jedi Enobarvne jedi 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

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

5.a) 71 74,0 75 68,8 25 26,0 34 31,2 

5.b) 60 62,5 64 58,7 36 37,5 45 41,3 

5.c) 76 79,2 93 85,3 20 20,8 16 14,7 

5.d) 70 72,9 73 67,0 26 27,1 36 33,0 

 

Iz preglednice 13 razberemo, da so v večini izbirali bolj pisane jedi, ne glede na spol (v vseh 

primerih nad 50%). Vidimo pa, da je bilo tako za dečke kot deklice najbolj privlačna jed riba z 

zelenjavno prilogo (5.c). Morda je k tej odločitvi prispevalo tudi dejstvo, da je bil alternativni 

izbor enobarvna jed temnejše barve. 
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3.2.7 POVEZAVA MED BARVO IN ZAZNANO UŢITNOSTJO JEDI 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti tudi, kako učenci barvo povezujejo z uţitnostjo jedi. Učenci so 

imeli prikazani po dve fotografiji z različno obarvanimi jedmi in pijačami, med katerima so se 

morali odločati (Preglednica 14). Za laţji prikaz so si učenci primere slik ogledovali na 

PowerPoint predstavitvi, odgovore pa izpolnili v anketi. Male tiskane črke predstavljajo primere 

parov jedi ‒ a), b), c) in d); veliki tiskani črki pa izbiro jedi posameznega primera ‒ A ali B jed. 

Preglednica 14: Slike primerov šestega vprašanja 

6. a)       A                                                        B 
 

 

6. b)      A                                                         B 

 

6. c)      A                                                         B 

 

6. d)     A                                                         B 

 

 

 

Graf 6: Prikaz izbire večje uţitnosti jedi in pijače pri posameznih primerih 
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Iz grafa (6) vidimo, da se je pri prvem primeru večina učencev (85,9%) raje odločila za izbiro B, 

kjer je bila slika navadnega burgerja, bistveno manj učencev (14,1%) pa se je odločilo za izbiro 

A, na kateri je bila sliko črna obarvanega burgerja. Med utemeljitvami zakaj so se tako odločili, 

je bilo navedeno, da črnega hamburgerja niso izbrali, »ker je črne barve«, »jed je zaţgana« in ne 

maram zaţganih jedi«. Učenci, ki pa so se odločili za črn burger, so navajali utemeljitve, kot so 

npr. »črna jed ima lahko sipino črnilo ali oglje, ki ni nevarno«, »je bolj zdravo« in »je zgolj 

obarvano, zato je čisto vredu«. Vidimo, da so tisti, ki so imeli določeno znanje o tehnologiji 

priprave jedi, presegli stereotipen odpor do črne hrane.  

Pri drugem primeru se je prav tako več učencev (76,8%) raje odločilo za izbiro B ‒ sliko 

navadnih testenin in le 23,2% učencev se je odločilo za izbiro A ‒ sliko tribarvnih testenin. Iz 

utemeljitev je bilo razvidno, da učenci poznajo obe vrsti testenin in da je izbira temeljila na 

poznavanju in všečnosti (npr. »takšnih sem navajen«, »raje imam navadne« in »takšni so boljši«) 

ter na podlagi okusa jedi (npr. »imajo različne okuse«, »so okusnejši« in »pisani so boljšega 

okusa«).  

Pri tretjem primeru se je večina učencev (89,7%) odločila za izbiro A ‒ sliko rdeče jagode. Za 

izbiro B ‒ sliko bele jagode ‒ pa se je odločilo le peščico učencev (10,3%). Kot utemeljitev za 

izbiro rdeče jagode, so navajali kot pomemben kriterij okus, npr. »je bolj sočna«, »so okusne«, 

»ker so sladkejše«. Učence, ki so izbirali neobičajno obarvano (belo) jagodo, so odločitev 

utemeljevali s tem, da jih je pritegnil prav nenavaden izgled (npr. »je bolj nenavadna«, »izgleda 

lepše« in »izgleda kot iz vrta«) oziroma dejstvo, da ţe imajo pozitivne izkušnje z izbranim 

ţivilom (npr. »rad imam vanilijeve jagode«, »raje jem eksotične sadeţe« in »ne maram preveč 

zrelega sadja«).  

Pri četrtem primeru se je več učencev (61,1%) odločilo za izbiro B ‒ sliko modrega soka ‒ kot pa 

za izbiro A ‒ sliko rumenega (pomarančnega) soka ‒ za katero se je izbralo manj učencev 

(38,9%). Odločitev za izbor rumenega soka so utemeljevali s poznanim okusom, npr. »takšen 

sok mi je boljši«, »rada imam pomarančne sokove« in »rad imam citruse«. Izbira modrega soka 

pa je temeljila na njegovem nenavadnem izgledu (npr. »izgleda zanimivo«, »izgleda lepše«, »me 

bolj pritegne« in »izgleda bolj eksotično«). 

*Vse drugače obarvane jedi (črn burger in tribarvne testenine) in pijače (modra pijača) na slikah 

so navadne, le da so jim bile med postopkom priprave dodane (naravna) barvila. V primeru bele 

jagode je ta zgolj selekcijsko ustvarjena, da izgleda bele barve namesto rdeče, ko dozori.  

 

Rezultati (preglednica 16) so pokazali, da se največja (več kot 10 %) razlika med spoloma pojavi 

pri drugem primeru šestega vprašanja. Dekleta so pogosteje izbirale večbarvne testenine kot 

dečki. Pri prvem primeru se razlika pojavi za več kot 5%, saj so dečki pogosteje izbrali črn 

burger. Prvi trije primeri so imeli vsi deleţno pod 30% celotne izbire od učencev, razen četrti 

primer, kjer so učenci raje izbirali nenavadno barvo pijače. 

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

45 
 

Preglednica 15: Izbira nenavadno oziroma navadno obarvanih jedi glede na spol. 

Obarvanost  

jedi 

 

 

Primer 

Nenavadno obarvane jedi Navadno obarvane jedi 

Dečki Deklice Dečki Deklice 

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

6.a) 17 17,7 12 11,0 79 82,3 97 89,0 

6.b) 16 16,7 31 28,4 80 83,3 78 71,6 

6.c) 9 9,4 12 11,0 87 90,6 97 89,0 

6.d) 59 61,5 65 59,6 37 38,5 44 40,4 

 

V prvem delu šestega vprašanja so učenci morali izbrati eno od predstavljenih parov jedi, v 

drugem delu pa so morali utemeljiti svoje razloge za izbiro. Ker je bilo podanih veliko različnih 

razlogov, smo se jih odločili razvrstiti v kategorije. Pod kategorijo barve smo upoštevali vse 

razloge, ki so se navezovali na barve (npr. »jed ima lepe barve«, »zaradi barve«, itd.). Pod 

kategorijo okus smo upoštevali vse razloge, ki so se navezovali na okus, uţitnost, sočnost (npr. 

»jed se mi zdi bolj uţitna«, »jed je sočna«, »ker je dobrega okusa«, itd.). Pod kategorijo izgled 

smo upoštevali vse razloge, kjer so se učenci navezovali na sam izgled jedi in pijače (npr. »jed 

izgleda…«). Pod kategorijo novost smo upoštevali vse razloge, ki so se navezovali na 

nepoznavanje izbrane jedi in pijače oziroma so učenci izkazali ţeljo do poskušanja izbrane jedi 

in pijače (npr. »ker je nekaj novega«, »ker si jo ţelim poskusiti«, itd.). Pod kategorijo preference 

smo upoštevali vse razloge, ki so se navezovali na všečnost ter priljubljenost jedi in pijače na 

sliki (npr. »ker mi je jed bolj všeč«, »ker sej na to jed navajen«, »zaradi sestavin«, itd.). Prav 

tako smo pod to kategorijo vključili razloge, ki so se navezovali na drugo sliko (npr. »jed na 

drugi sliki mi ni všeč«, »ker jed na drugi sliki ne izgleda zdravo«, »jedi na drugi sliki ne jem«, 

itd.). Pod kategorijo znanje smo upoštevali vse razloge, ki so se navezovali na razumevanje 

procesa nastanka ali priprave izbrane jedi in pijači ter poznavanje zdravilnosti jedi in pijače (npr. 

»jed je bolj zdrava«, »jed je naravna«, »jed ne vsebuje umetnih barvil«, itd.). Pod kategorijo 

ostalo smo upoštevali vse razloge, ki niso imeli nobenega smisla pri naštevanju in opisu razlogov 

za izbiro (npr. »se mi zdi obetavno«, »jed se mi zdi vroča«).  

  



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

46 
 

Preglednica 16: Razlogi izbire za posamezne primere jedi in pijače (v %) 

Primer 

 

 

 

Razlog 

6.a) 6.b) 6.c) 6.d) 

A B A B A B A B 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Barva 2 6,7 26 13,8 9 18,0 15 10,3 27 13,4 1 7,1 2 2,5 18 13,4 

Okus 3 10,0 16 8,5 13 26,0 17 11,6 41 20,3 2 14,3 16 20,0 31 23,1 

Izgled 4 13,3 48 25,4 7 14,0 21 14,4 36 17,8 4 28,6 9 11,3 43 32,1 

Novost 2 6,7 4 2,1 1 2,0 4 2,7 10 5,0 2 14,3 5 6,3 6 4,5 

Preferenca 7 23,3 86 45,5 8 16,0 78 53,4 51 25,3 5 35,7 30 37,5 24 17,9 

Znanje 7 23,3 6 3,2 8 16,0 6 4,1 34 16,8 0 0,0 15 18,8 5 3,7 

Ostalo 5 16,7 3 1,6 4 8,0 5 3,4 3 1,5 0 0,0 3 3,8 7 5,2 

Skupaj 30 100 189 100 50 100 146 100 202 100 14 100 80 100 134 100 

Iz preglednice 16 lahko razberemo, da v prvem primeru, če so učenci raje izbrali običajno 

obarvano jed (izbira B), so največkrat (45,5%) izbrali razlog preferenca. Pri izbiri neobičajne 

barve jedi (izbira A) pa so največkrat izbrali razloga preferenca (23,3%) in znanje (23,3%). V 

drugem primeru, če so se učenci odločili za običajno obarvano jed (izbira B), so najpogosteje 

(53,40%) izbirali razlog preferenca, če pa so se odločili za neobičajno obarvano jed (izbira A), so 

najpogosteje (26,0%) izbirali razlog okus. V tretjem primeru, če so se učenci odločili za navadno 

obarvano jed (izbira A), so najpogosteje (25,3%) izbirali razlog preferenco. Kot razlog so se za 

preferenco (35,7%) odločili tudi učenci, ki so izbrali neobičajno obarvane jedi (izbira B). V 

četrtem primeru, če so se učenci odločili za običajno obarvano pijačo (izbira A), so najpogosteje 

(37,5%) izbirali razlog preferenco, če pa so se odločili za neobičajno obarvano pijačo (izbira B), 

so najpogosteje (32,1%) izbirali razlog izgled. 
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3.2.8 POVEZOVANJE BARVE Z RAZLIČNIMI OKUSI 

Pri sedmi nalogi so učenci zapisovali barve, ki jih povezujejo z določenim okusom. Na 

razpolago so imeli pet osnovnih okusov: sladko, slano, pekoče, kislo in grenko. Za vsak 

posamezen primer pa so morali zapisati barvo (barve), s katero povezujejo ta okus. 

 

Preglednica 17: Povezava barv z okusi (v %) 

          OKUS  

 

BARVA 

Sladko Slano Pekoče Kislo Grenko PB* 

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

Roza 96 43,2 3 1,4 1 0,5 1  0,5 0 0 101 

Zelena 2 0,9 23 10,6 2 0,9 37 17,6 52 24,7 116 

Rdeča 14 6,3 5 2,3 178 83,2 2 1,0 0 0 199 

Črna 2 0,9 2 0,9 4 1,9 2 1,0 17 8,1 27 

Siva 0 0,0 9 4,2 1 0,5 12 5,7 21 10,0 43 

Bela 44 19,8 81 37,3 0 0,0 21 10,0 6 2,8 152 

Oranţna 6 2,7 7 3,2 14 6,5 9 4,3 19 9,0 55 

Vijolična 8 3,6 3 1,4 1 0,5 14 6,7 4 1,9 30 

Rjava 14 6,3 9 4,2 2 0,9 6 2,9 53 25,1 84 

Rumena 15 6,8 40 18,4 3 1,4 80 38,1 8 3,8 146 

Modra 13 5,9 29 13,4 1 0,5 8 3,8 2 0,9 53 

Oker 8 3,6 6 2,8 7 3,3 18 8,6 29 13,7 68 

Skupaj 222 100 217 100 214 100 210 100 211 100  

*PB: Pogostost barve 

Iz preglednice (17) razberemo, da je za sladek okus največ učencev (43,2%) izbralo roza barvo, 

za slan okus je največ učencev (37,3%) izbralo belo barvo, za pekoč okus je večino učencev 

(83,2%) izbralo rdečo barvo, za kisel okus je največ učencev (38,1%) izbralo rumeno barvo ter 

za grenek okus je največ učencev (25,1%) izbralo rjavo barvo. Od vseh razpoloţljivih barv so se 

pri tej nalogi največkrat pojavile rdeča, bela in rumena barva, redkeje pa črna, vijolična in siva 

barva. 

Opravljena je bila še dodatna analiza sedme naloge, kjer so se primerjale razlike/podobnosti 

odgovorov med posameznimi razredi. Barve, ki so jih učenci povezovali z določenim okusom, 

so bile predstavljene v preglednicah (18, 19, 20, 21 in 22), vsaka za svoj okus.  

 

 

 



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

48 
 

Preglednica 18: Povezave barve s sladkim okusom glede na razred. 

             OKUS  

BARVA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

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

Roza 21 37,5 23 38,3 37 46,3 15 57,7 

Zelena 2 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Rdeča 1 1,8 8 13,3 5 6,3 0 0,0 

Črna 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 3,8 

Siva 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Bela 11 19,6 14 23,3 14 17,5 5 19,2 

Oranţna 3 5,4 1 1,7 1 1,3 1 3,8 

Vijolična 2 3,6 3 5,0 3 3,8 0 0,0 

Rjava 5 8,9 4 6,7 1 1,3 4 15,4 

Rumena 3 5,4 2 3,3 10 12,5 0 0,0 

Modra 5 8,9 3 5,0 5 6,3 0 0,0 

Oker 3 5,4 2 3,3 3 3,8 0 0,0 

SKUPAJ 56 100,0 60 100,0 80 100,0 26 100,0 

 

V primeru povezave barve s sladkim okusom lahko iz preglednice 18 razberemo, da se največji 

deleţ izbire pojavi pri roza barvi, s povprečjem okoli 45% med posameznimi razredi. Nekoliko 

manjši deleţ se pojavi pri beli barvi, katere povprečni deleţ izbire med razredi se nahaja okoli 

20%. 

 

Preglednica 19: Povezava barve s slanim okusom glede na razred. 

             OKUS  

BARVA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

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

Roza 0 0,0 2 3,4 0 0,0 1 3,8 

Zelena 2 3,6 6 10,3 12 15,4 3 11,5 

Rdeča 0 0,0 2 3,4 3 3,8 0 0,0 

Črna 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 3,8 

Siva 4 7,3 1 1,7 3 3,8 1 3,8 

Bela 31 56,4 18 31,0 24 30,8 8 30,8 

Oranţna 2 3,6 2 3,4 3 3,8 0 0,0 

Vijolična 0 0,0 1 1,7 2 2,6 0 0,0 

Rjava 5 9,1 2 3,4 1 1,3 1 3,8 

Rumena 2 3,6 15 25,9 16 20,5 7 26,9 

Modra 8 14,5 8 13,8 10 12,8 3 11,5 

Oker 1 1,8 1 1,7 3 3,8 1 3,8 

SKUPAJ 55 100,0 58 100,0 78 100,0 26 100,0 

 

V primeru povezave barve s slanim okusom lahko iz preglednica 19 razberemo, da se največji 

deleţ izbire pojavi pri beli barvi, katere deleţ izbire se nahaja okoli 31% (56,4% pri učencih 6. 
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razreda) vseh izbir učencev. Nekoliko manjši deleţ se pojavi pri zeleni barvi s povprečnim 

deleţem izbire okoli 10%, pri rumeni barvi s povprečnim deleţem izbire okoli 19%, modri barvi 

s povprečnim deleţem izbire 13%. 

 

Preglednica 20: Povezave barve s pekočim okusom glede na razred 

             OKUS  

BARVA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

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

Roza 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 

Zelena 0 0,0 0 0,0 1 1,3 1 3,8 

Rdeča 49 90,7 44 77,2 63 81,8 22 84,6 

Črna 1 1,9 1 1,8 2 2,6 0 0,0 

Siva 0 0,0 1 1,8 0 0,0 0 0,0 

Bela 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Oranţna 1 1,9 7 12,3 5 6,5 1 3,8 

Vijolična 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 

Rjava 0 0,0 1 1,8 1 1,3 0 0,0 

Rumena 0 0,0 0 0,0 2 2,6 1 3,8 

Modra 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 3,8 

Oker 3 5,6 2 3,5 2 2,6 0 0,0 

SKUPAJ 54 100,0 57 100,0 77 100,0 26 100,0 

 

V primeru povezave barve s pekočim okusom lahko iz preglednice 20 razberemo, da se največji 

deleţ izbire pojavi pri rdeči barvi, s povprečjem okoli 84% med posameznimi razredi. Nekoliko 

manjši deleţ se pojavi tudi pri oranţni barvi, s povprečjem okoli 7% vseh izbir. 

 

Preglednica 21: Povezave barve s kislim okusom glede na razred 

             OKUS  

BARVA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

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

Roza 0 0,0 0 0,0 1 1,3 0 0,0 

Zelena 16 30,2 9 17,0 11 13,8 1 4,2 

Rdeča 1 1,9 1 1,9 0 0,0 0 0,0 

Črna 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 8,3 

Siva 3 5,7 3 5,7 5 6,3 1 4,2 

Bela 0 0,0 10 18,9 7 8,8 4 16,7 

Oranţna 2 3,8 1 1,9 6 7,5 0 0,0 

Vijolična 2 3,8 5 9,4 4 5,0 3 12,5 

Rjava 0 0,0 2 3,8 4 5,0 0 0,0 

Rumena 26 49,1 13 24,5 31 38,8 10 41,7 

Modra 0 0,0 4 7,5 2 2,5 2 8,3 

Oker 3 5,7 5 9,4 9 11,3 1 4,2 

SKUPAJ 53 100,0 53 100,0 80 100,0 24 100,0 
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V primeru povezave barve s kislim okusom lahko iz preglednice 21 razberemo, da se največji 

deleţ izbire pojavi pri rumeni barvi, s povprečjem okoli 39% med posameznimi razredi. 

Nekoliko manjši deleţ se pojavi tudi pri zeleni barvi, s povprečnim deleţem izbire okoli 16% 

(trend izbire se z razredom zmanjšuje) ter pri beli barvi, s povprečnim deleţem izbire okoli 15% 

(izjema 6. razred, s 0,0% izbire). 

 

Preglednica 22: Povezava barve z grenkim okusom glede na razred. 

 

Pri povezavi grenkega okusa z določeno barvo lahko iz preglednice 22 vidimo, da se deleţi 

izbire pojavljajo dokaj mešano. Opazimo, da imajo učenci največ teţav pri določanju povezave 

grenkega okusa s specifično barvo. Barve, ki so jih razredi soglasno povezovali z grenkim 

okusom so bile: zelena barva s povprečnim deleţem izbire okoli 25%, rjava barva s povprečnim 

deleţem izbire okoli 24% in oker barva z deleţem izbire višjim kakor 13% (izjema je 9. razred s 

4,3% izbire). Barve, ki kaţejo visok deleţ povezanosti z grenkim okusom so še oranţna, siva in 

črna barva, vendar deleţi med razredi niso enako zastopani (relativno velika odstopanja).  

 

  

             OKUS  

BARVA 

6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

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

Roza 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Zelena 14 26,4 10 18,5 21 25,9 7 30,4 

Rdeča 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Črna 3 5,7 4 7,4 5 6,2 5 21,7 

Siva 8 15,1 5 9,3 8 9,9 0 0,0 

Bela 0 0,0 1 1,9 5 6,2 0 0,0 

Oranţna 7 13,2 5 9,3 2 2,5 5 21,7 

Vijolična 0 0,0 1 1,9 2 2,5 1 4,3 

Rjava 12 22,6 15 27,8 22 27,2 4 17,4 

Rumena 1 1,9 3 5,6 4 4,9 0 0,0 

Modra 1 1,9 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

Oker 7 13,2 10 18,5 11 13,6 1 4,3 

SKUPAJ 53 100,0 54 100,0 81 100,0 23 100,0 
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3.2.9 (NE)PRIJETNOST VONJA V POVEZAVI Z BARVO 

Z raziskavo smo ţeleli pridobiti odgovor na 8. raziskovalno vprašanje: Katere barve učenci 

povezujejo s prijetnim vonjem hrane in katere z neprijetnim? 

Pri osmi nalogi so tako morali napisati, katere barve povezujejo s prijetnim (dišečim) in katere 

barve z neprijetnim (smrdečim) vonjem.  

 

Graf 7: Prikaz deleţa povezovanja smrdečega in dišečega vonja z podano barvo 

Kot je razvidno iz Grafa 7, učenci prijeten vonj povezujejo z naslednjimi barvami: oranţno 

(68,8%), rumeno (68,0%), roza (66,5%), belo (65,5%), rdečo (61,4%) in modro (62,4%). 

Neprijeten vonj pa pogosteje povezujejo s temnimi barvami: bil bolj ali manj izbran kot prijeten, 

medtem ko je bil vonj temnejših barv, črne (64,0%) in rjave (59,2%). Izjema je zelena barva, ki 

jo 52,7% učencev povezuje z dišečim in 47,3% učencev s smrdečim vonjem. 

Analiza rezultatov je pokazala, da se odnos med barvo in prijetnosti/neprijetnosti vonja glede na 

starost lahko tudi spreminjajo. Iz Preglednice 23 lahko vidimo, da mlajši učenci belo (okoli 

78,8%), rdečo (okoli 73,5%), oranţno (okoli 80,1%), rumeno (okoli 83,7%) in roza (okoli 

78,6%) barvo pogosteje povezujejo s prijetnim vonjem, pri starejših učencih pa se povezava bele 

(okoli 67,9%), rdeče (okoli 54,9%), rumene (okoli 59,4%) in roza (okoli 67,5%) barve s 

prijetnim vonjem zmanjša. Mlajši učenci črno (okoli 22,4%), modro (okoli 66,0%) in rjavo 

(okoli 37,7%) barvo najmanj povezujejo s prijetnim vonjem, pri starejših učencih pa se povezava 

črne (okoli 56,7%), modre (okoli 77,7%) in rjave (okoli 41,3%) barve s prijetnim vonjem 

poveča. Zelena barva je bila ne glede na starost anketirancev vedno na meji pri povezavi s 

prijetnim ali neprijetnim vonjem (deleţi med 45,5% in 57,1%). Pri rezultatih izstopajo 
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trinajstletni učenci. Iz preglednice (23) vidimo, da se pri tej starosti deleţi pribliţujejo 

sredinskim vrednostim (razdeljena mnenja anketirancev pri vseh barvah). 

 

Preglednica 23: Deleţi določanja prijetnosti "vonja" barve na podlagi starosti anketirancev 

Barve 

 

Starost 

Bela Črna Rdeča Zelena Oranţna Rumena Modra Rjava Roza 

f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) f 
f 

(%) 

11 23 82,1 6 20,7 21 75,0 16 57,1 25 86,2 25 89,3 19 67,9 11 39,3 24 85,7 

12 37 75,5 12 24,0 36 72,0 27 54,0 37 74,0 39 78,0 32 64,0 18 36,0 35 71,4 

13 31 47,0 26 38,8 33 49,3 37 55,2 41 61,2 39 58,2 31 48,4 30 44,8 36 53,7 

14 31 72,1 21 46,7 28 63,6 20 45,5 27 61,4 26 60,5 31 72,1 18 40,9 30 68,2 

15 7 63,6 8 66,7 6 46,2 6 50,0 9 75,0 7 58,3 10 83,3 5 41,7 8 66,7 

Razlike v povezovanju vonja in barve so bile glede na starost statistično značilne v primeru bele 

(χ2=16,474; g=4; α=0,002), rdeče (χ2=10,093; g=4; α=0,039), rumene (χ2=12,717; g=4; 

α=0,013), modre (χ2=9,695; g=4; α=0,046), roza (χ2=10,134; g=4; α=0,038) in črne barve 

(χ2=13,431; g=4; α=0,009). Statistično pomembnih razlik pa ni bilo v primeru oranţne 

(χ2=7,879; g=4; α=0,096), rjave (χ2=0,946; g=4; α=0,918) in zelene  barve (χ2=1,389; g=4; 

α=0,846). 
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3.2.10 PREIZKUS Z NENAVADNO OBARVANIMI JEDMI IN PIJAČO 

Učencem je bilo pri deveti nalogi postavljeno vprašanje: »Katere izmed prikazanih jedi na sliki 

bi poskusil/a (lahko izbereš več odgovorov)?«. Na razpolago so imeli tri različne jedi in eno 

pijačo med katerimi so se lahko odločali, ali bi jed (pijačo) poskusili ali ne. V primeru da učenec 

ne bi ţelel poskusiti nobene od izbir, je ta obkroţil odgovor NIČ.  

S tem vprašanjem smo ţeleli odgovoriti na 9. raziskovalno vprašanje: Ali »nenaravne« barve 

hrane vplivajo na odločitve učencev, da ti te hrane ne bi poskusili? 

Preglednica 24: Primeri hrane in pijače za odločanje o tem, ali bi jo poskusili ali ne 

Pijača (a) Juha (b) 

 

Glavna jed (c) Sladica(d) 

 

 

 

Graf 8: Prikaz deleţev ali bi učenci poskusili nenavadno obarvano jed ali pijačo 

78,0% 

60,5% 
69,3% 

15,6% 

87,3% 

22,0% 

39,5% 
30,7% 

84,4% 

12,7% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pijača Juha Glavna jed Sladica Nič

Ne Ja



Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta  Maja Dacar, magistrsko delo 

54 
 

Rezultati ankete (graf 8) so pokazali, da velika večina učencev (78%) ne bi poskusila pijače, ki je 

bila obarvana s temno sivo/črno barvo. Prav tako je veliko več učencev odgovorilo, da ne bi 

poskusili modro obarvane juhe (60,5%) ter zeleno obarvane glavne jedi – krompir, zrezek 

(69,3%). V primeru sladice, se je večina (84,4%) otrok odločila, da bi poskusili rumene in 

oranţne palačinke, če bi jim bile te ponujene. Zgolj majhen deleţ učencev se je odločil, da ne bo 

poskusil ničesar »ponujenega« na sliki. Med samim anketiranjem so učenci imeli številne 

komentarje za jedi, ki jih sami ne bi izbrali. Prevladovali so komentarji v smislu, da takšne jedi 

niso uţitne in da ne izgledajo dovolj zdravo in naravno za zauţitje. 

Primerjava odločitev glede na spol (preglednica 25) je pokazala, da nekoliko več deklic (79,8%) 

kot dečkov (76,0%) ne bi poskusilo črno obarvane pijače, ravno tako nekoliko več deklic 

(72,5%) kot dečkov (65,6%) ne bi poskusilo zeleno obarvane glavne jedi. Več dečkov kot deklic 

pa ne bi poskusilo modro obarvane juhe in sladice na kateri prevladujeta rumena in roza barva. 

 

Preglednica 25: Izbira poskusa nenaravno obarvanih jedi glede na spol 

Poskus 

jedi 

 

 

Primer 

Bi poskusili Ne bi poskusili  

Dečki Deklice Dečki Deklice 

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

9.a) 23 24,0 22 20,2 73 76,0 87 79,8 

9.b) 37 38,5 44 40,4 59 61,5 65 59,6 

9.c) 33 34,4 30 27,5 63 65,6 79 72,5 

9.d) 80 83,4 93 85,3 16 16,6 16 14,7 

9.e) 14 14,9 12 11,0 82 85,1 97 89,0 
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3.2.11 IZBOR NAJLJUBŠE BARVE GLEDE NA SPOL  

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti tudi, ali obstajajo razlike v izboru najljubše barve glede na spol. 

Preglednica 26: Izbor najljubše barve glede na spol (v %) 

  Barva 
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Dekleta 
f 3 10 37 2 7 6 4 2 11 15 2 

f (%) 100,0 76,9 52,9 28,6 38,9 85,7 50,0 100,0 68,8 33,3 100,0 

Dečki 
f 0 3 33 5 11 1 4 0 5 30 0 

f (%) 0,0 23,1 47,1 71,4 61,1 14,3 50,0 0,0 31,3 66,7 0,0 

Skupaj 3 13 70 7 18 7 8 2 16 45 2 

Iz preglednice 26 razberemo, da so učenci za najljubšo barvo pogosteje izbirali modro in zeleno 

barvo kot pa belo, sivo ter drugo (npr. mavrično ali kovinsko) barvo. Iz rezultatov analize je 

razvidno, da se odgovori pri določenih barvah med deklicami in dečki razlikujejo. Več deklic kot 

dečkov je za svojo najljubšo barvo izbralo belo, črno, roza, sivo, vijolično in drugo (mavrica, 

»rose gold«) barvo. V primerjavi z deklicami, si je več dečkov izbralo za najljubšo barvo 

oranţno, zeleno in rdečo. Pri rumeni barvi razlike med spoloma ni bilo. Med izbiro najljubše 

barve in spolom učencev je statistična analiza pokazala statistično pomembne razlike 

(χ2=24,266; α=0,005). 

 

Preglednica 27: Izbor najmanj priljubljene barve glede na spol (v %) 
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Dekleta 

f 3 6 1 1 6 11 38 11 1 5 7 10 1 

f 
(%) 

42,9 42,9 33,3 50,0 100,0 68,8 61,3 45,8 7,7 38,5 43,8 76,9 100,0 

Dečki 

f 4 8 2 1 0 5 24 13 12 8 9 3 0 

f 
(%) 

57,1 57,1 66,7 50,0 0,0 31,3 38,7 54,2 92,3 61,5 56,3 23,1 0,0 

Skupaj 7 14 3 2 6 16 62 24 13 13 16 13 1 
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Iz preglednice 27 razberemo, da so učenci za najmanj priljubljeno barvo pogosteje izbirali rjavo 

barvo, manj pogosteje pa so izbirali modro, oker in drugačno barvo. Iz rezultatov analize je tudi 

tu razvidno, da se pri določenih barvah med deklicami in dečki pojavljajo razlike, vendar so te 

razlike med seboj nekoliko manjše. Več deklic kot dečkov je za svojo nepriljubljeno barvo 

izbralo oranţno, rdečo, rjavo, zeleno in drugo (mavrica) barvo. Več dečkov kot deklic pa je za 

nepriljubljeno barvo izbralo belo, črno, modro, rozno, rumeno, sivo ter vijolično barvo. Pri oker 

barvi razlike med spoloma ni bilo. Med izbiro najmanj priljubljene barve in spolom učencev je 

statistična analiza pokazala statistično pomembne razlike (χ2=27,525; α=0,005). 

 

Preglednica 28: Izbor najljubših barvnih odtenkov glede na spol (v %) 

Odtenki 

Spol 
Pastelne barve Ţive barve Temne barve 

Dekleta 
f 52 47 10 

f (%) 85,2 38,2 50,0 

Dečki 
f 9 76 10 

f (%) 14,8 61,8 50,0 

Skupaj 61 123 20 

Iz preglednice 28 razberemo, da so učenci za svoje najljubše odtenke pri pastelnih in ţivih 

barvah izbirali različne odgovore. Pri temnih barvah pa so bili odgovori številčno enako 

zastopani. Deklice so najpogosteje izbirale pastelne barve, najmanj pogosto pa so izbirale temne 

barve. Dečki so najpogosteje izbirali ţive barve, najmanj pogosto pa so izbirali pastelne barve. 

Med izbiro najljubših barvnih odtenkov in spolom učencev je statistična analiza pokazala 

statistično pomembne razlike (χ2=39,847; α=0,000). 
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3.2.12 POMEMBNOST BARVE IN PISANOST JEDI  

Z naslednjo analizo smo ţeleli v raziskavi odkriti, ali obstaja povezava med različno ocenjeno 

pomembnostjo barve izbrane najljubše jedi ter izbiro pisanih (večbarvnih) jedi pri peti nalogi. S 

tem smo ugotovili, koliko učencev, ki so določili barvo za pomembno ali nepomembno, je 

izbralo tudi jedi z različnimi barvami. Male tiskane črke predstavljajo primere parov jedi ‒ a), b), 

c) in d); veliki tiskani črki pa izbiro večbarvne jedi posameznih primerov ‒ A ali B jed. 

Preglednica 29: Povezava med kriterijem barvo in izborom pisane jedi  

*Pri posameznih primerih so predstavljene le večbarvne izbire jedi. 

Iz rezultatov (preglednica 29) je razvidno, da ne glede na to, na katero mesto so učenci uvrstili 

pomembnost barve pri izbiri jedi, so v večini izbirali pisane jedi. 

 

 

  

Izbor pisanih jedi 
 

 

Učenci, ki so  

izbrali barvo kot… 

5.a) (A) 5.b) (B) 5.c) (A) 5.d) (B) 

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

Najpomembnejšo (1) 5 100,0 2 40,0 4 80,0 3 60,0 

Pomembno (2) 9 60,0 8 53,3 14 93,3 8 53,3 

Nepomembne (3) 32 78,0 27 65,9 34 82,3 32 78,0 

Najmanj pomembno (4) 83 68,6 71 58,7 99 81,8 85 70,3 
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3.3 RAZPRAVA 

V razpravi predstavljam odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV1: Katera hrana učence bolj pritegne, enobarvna ali 

večbarvna; ter naravna ali nenaravna?    

 

Rezultati so pokazali, da so učenci praviloma izbirali bolj pisane jedi in naravno obarvane. 

Izjema so bile le sladice in pijače, pri katerih učence nenavadne/nenaravne barve niso motile. 

Ugotovitve naše raziskave potrjujejo ugotovitve Koch in Koch (2003); Hutchings (2012); Dias et 

al. (2012), Lee et al. (2013), in Spence (2019), ki  so pokazale vpliv barve na izbiro jedi. Ljudje 

bodo hrano redkeje zauţili ali poskusili, če bo njena barva neprivlačna, kljub prijetnemu vonju 

in/ali dobremu okusu (Dias et al., 2012). V naši raziskavi smo ugotovili, da otroci veliko raje 

izbirajo večbarvno hrano, ne glede na to katera vrsta hrane in pijače je na sliki prikazana. Prav 

tako večinoma raje izbirajo naravno barvo (brez dodanih barvil) hrane, z izjemo sladic in pijače. 

Naše ugotovitve se ujemajo z raziskavo Hutchings (2012), ki trdi, da ljudi nenavadne in 

ţivahnejše barv motijo zgolj pri nesladkanih jedeh. Glede »naravne hrane« tudi vemo, da med 

posamezniki obstaja prepričanje o tem, da ima naravna hrana veliko večjo hranilno vrednost, je 

zdrava, varna in sveţa (Moscato in Machin, 2018). Preferenca za izbiro »naravne hrane« se je v 

naši raziskavi pojavila zgolj v primeru, ko je bila na eni od slik v paru jedi jed pretirano drugačne 

barve (npr. črn burger) oz. barve, ki asociira na zaţgano jed, kar je mogoče sklepati tudi na 

podlagi odgovorov učencev, ki so svojo odločitev utemeljevali s tem, da je naravno obarvan 

burger bolj zdrav.   

 

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV2: Ali intenzivne barve jedi/ţivila vplivajo na izbiro 

hrane učencev? 

 

V literaturi lahko zasledimo, da bolj ko bodo barve izstopale, bolj bodo pritegnile pozornost ljudi 

in s tem povečale moţnost za izbiro jedi. Raziskava Lee at al (2013) je tako pokazala, da so 

prostovoljci pri rdeči in zeleni barvi hrane veliko raje izbirali slike sadja in zelenjave z visoko 

intenziteto barve. Otroci imajo še posebej radi intenzivne barve v sladkarijah in jih jedo brez 

predsodka glede nenaravnosti (Hutchings, 2012). V raziskavi smo ugotovili, da so bile jedi z bolj 

intenzivnimi barvami (bolj izstopajoče) pogosteje izbrane kot jedi z manj intenzivnimi barvami. 

 

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV3: Ali se najljubša barva učenca ujema s tipično 

barvo najljubše jedi? 

 

Iz tujih raziskav je razvidno, da imajo barve velik vpliv na otroke (Koch in Koch, 2003; Hanafy 

in Sanad, 2015; Rioux et al., 2016 ter Goubet et al, 2018), vendar ni veliko podatkov o povezavi 

med priljubljenimi barvami posameznika in barvami najljubših jedi posameznika. Rezultati 

izvedene raziskave niso pokazali, da bi se najljubša barva odraţala tudi v izbiri »tipičnih« barv 

najljubših jedi. To je razvidno ţe iz dejstva, da je veliko učencev za svojo najljubšo barvo izbralo 

modro. Jedi obarvane modro pa se v naravi ali v kulinariki ne pojavijo tako pogosto. Vidimo 

lahko tudi, da je veliko učencev izbiralo jed, ki vsebuje barve, kot so rjava, oker in rumena (tudi 

rdeča, zelena in bela za jedi z zelenjavo). V prihodnosti bi bilo tako smiselno učencem 
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neposredno zastaviti vprašanje, ali najljubša barva vpliva na izbor najljubše jedi oziroma bi ta 

podatek lahko pridobili tudi s pomočjo večjega števila namensko izbranih slik različnih jedi. 

 

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV4: Kateri dejavnik je za učence najpomembnejši pri 

izboru najljubše hrane: barva, vonj, videz ali okus? 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bil najpomembnejši dejavnik pri izboru najljubše hrane 

okus. To ni presenetljivo, saj je okus ena izmed pomembnejših izkušenj, ki krepi in povečuje 

priljubljenost jedi (Clark, 1998). Esmaeilpour et al. (2017) in Waddingham et al. (2018) to 

dejstvo povezujejo tudi z izborom nezdrave hrane, saj navajajo, da je otrokom uţitek 

pomembnejši od razuma, zato ni nenavadno da otroci raje izbirajo nezdravo hrano, ki temelji na 

okusu. Poleg okusa lahko omenimo še vonj, ki po mnenju učencev predstavlja še enega izmed 

pomembnih kriterijev pri izbiri hrane. Vonj predstavlja enega izmed ključnih dejavnikov za 

otrokovo takojšnjo odločitev za izbiro hrane (Rioux et al., 2016). Preko vonja si posamezniki 

ustvarjajo asociacije o hrani in okusu ter jim pomaga regulirati čustva, vzburjenost, pozornost, 

orientacijo in učenje (Goubet et al, 2018). 

Z druge strani je veliko tujih raziskav (Koch in Koch, 2003; Hutchings, 2012; Dias et al., 2012; 

Lee et al., 2013 in Spence, 2019) govorilo o vplivu barve na izbiro jedi (vpliv na izbiro, na 

zaznavo okusa in vonja ter na ocenitev kvalitete ţivila). Čeprav v naši raziskavi učenci niso 

navedli barve kot najpomembnejšega dejavnika pri izbiri jedi, so naloge pri katerih so morali 

učenci izbirati med jedmi, ki so se razlikovale po tem ali so pisane, enobarvne, obarvane naravno 

ali z nenavadnimi barvami izbirali bolj pisne jedi oz. jedi, ki so bile naravno obarvane oz. so bile 

barv, ki niso asociirale groţnje za zdravje oz. nekaj nepoznanega, razen v primeru sladic in 

komercialnih pijač, kjer intenzivne nenavadne barve, npr. modra niso nič nepričakovanega. 

 

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV5: Kolikšen deleţ učencev barvo uporablja kot 

najpomembnejši dejavnik pri odločanju katera hrana je bolj oz. manj uţitna? 

Ob pogledu na jed ali pijačo najprej opazimo njen videz in v primeru, če bo njegova barva 

nesprejemljiva ali neprivlačna, bodo drugi faktorji kot sta okus in tekstura pri vrednotenju 

spregledani ali ne upoštevani (Solymosi et al., 2015). Ljudje smo dokaj previdni ko poskušamo 

nove jedi, saj je bilo to v preteklosti pomembno za preţivetje – zaradi morebitne vsebnosti 

nevarnih kemikalij (Rioux et al., 2016). Zato je prvi vtis, ki ustvari predsodke o hrani in pijači, 

brez dvoma odvisen od videza jedi in pijače (Spence, 2018). Iz rezultatov naše raziskave smo 

razbrali, da je malo število učencev izbralo barva za svoj dejavnik pri odločanju ali je hrana 

uţitna ali ne (največ 18% med vsemi dejavniki). Pri učenčevih izbirah hrane in pijače je bil 

vidno prisoten vpliv barve, tudi če se tega sami niso zavedali oziroma barve niso podali kot 

razlog. Majhen deleţ učenčev (povprečno 10,1% od vseh podanih razlogov med primeri) pa je 

navedel barvo kot za najpomembnejši odločitveni dejavnik ali je hrana oz. pijača uţitna.  
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 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV6: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri izbiri 

hrane v povezavi z barvo oz. barvno raznolikostjo? 

Ob pogledu na hrano nam barve povedo, kakšna je kvaliteta te hrane ter kako dobro je bila 

pripravljena (na primer: premalo skuhana, preveč skuhana). Ne samo zaradi načina priprave (na 

primer kuhanja) hrane, vsa nenavadno obarvana hrana lahko povzroči odpor do uţivanja le-te. 

Če osebe niso navajene na določene barve v svoji prehrani (niso še naredile povezave okusa dane 

hrane ali pijača z dano barvo), bodo lahko ustvarile negativno mnenje/predsodek o tem, 

kakšnega okusa je, s tem pa bo ta hrana (ali pijača) manj zaţelena (Koch in Koch, 2003). 

Frassanito in Pettorini (2013) sta v svoji raziskavi prišli do spoznanja, da ţenske v povprečju raje 

izbirajo izdelke in hrano z rdečim ali roza odtenkom. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se 

med spoloma ne pojavijo bistvene razlike v izboru med naravno in nenaravno obarvano jedjo ali 

pijačo. Rezultati so prav tako pokazali, da učenci v večini raje izbirajo pisane jedi, ne glede na 

spol.  

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV7: S katero barvo povezujejo učenci izbrani okus?  

Raziskava je pokazala, da v večini učenci podobno povezujejo določene barve z danim okusom. 

Rdečo barvo povezujejo s pekočim okusom, ki lahko spominja na papriko, čili ali feferone. Belo 

in roza barvo povezujejo s sladkim okusom, ki lahko spominja na sladkor, sladice iz vrtnice, 

rdečo peso, jedi iz rabarbare in sadje (maline, lubenica, liči in podobno). Modro, rumeno, belo in 

zeleno barvo povezujejo s slanim okusom, ki lahko spominja na morje, čips (slane priboljške), 

sol in alge. Rumeno in zeleno barvo povezujejo s kislim okusom, ki lahko spominja na limono, 

limeto oziroma na citruse nasploh. Zeleno barvo pa povezujejo z grenkim okusom, ki lahko 

spominja na različne listnate zelenjave (radič, rukola, endivija in artičoka). Za grenki okus 

učenci niso imeli izrazite barve, morebiti zato, ker ni veliko grenke hrane in pijače, ki ustreza 

točno določeni barvi. Podobne ugotovitve smo našli tudi v tujih raziskavah (Koch in Koch, 2003; 

Spence, 2019), kjer so ugotovili, da osebe najpogosteje povezujejo rumeno in zeleno (in 

oranţno) barvo s kislim okusom, roza (ter rdečo in oranţno) barvo s sadjem oziroma s sladkim 

okusom, belo in modro barvo s slanim okusom ter rjavo (in črno) barvo z grenkim okusom. 

 

 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV8: Katere barve učenci povezujejo s prijetnim 

vonjem hrane in katere z neprijetnim? 

Ob vprašanju, kako diši določena barva, ljudje najprej ustvarimo sliko bodisi predmeta bodisi 

hrane z omenjeno barvo, nato pa sledi povezava s tem, kakšnega vonja je. Barvna povezava je 

torej odvisna od tega, kaj subjekt misli o vonju (Maric in Jacquot, 2013). Učenci v raziskavi so 

pogosteje povezovali rumeno, oranţno, rdečo, modro, belo in roza barvo s prijetnim vonjem, 

medtem ko črno in rjavo barvo pogosteje povezujejo z neprijetnim vonjem. Zeleno barvo učenci 

povezujejo s prijetnim in neprijetnim vonjem v enakem deleţu. V naši raziskavi so učenci s 

prijetnim vonjem povezali tudi belo barvo, kar je v nasprotju z ugotovitvami tuje raziskave 

(Maric in Jacquot, 2013). Ugotovili smo tudi to, da se povezava med zeleno, oranţno in rjavo 

barvo ter  zaznavo prijetnosti vonja skozi leta ne spreminja. 
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 Z raziskavo smo ţeleli odgovoriti na RV9: Ali »nenaravne« barve hrane vplivajo na 

odločitve učencev, da ti te hrane ne bi poskusili?  

V literaturi lahko zasledimo, da je za otroke dovolj ţe en sam pogled na določeno jed, da si o njej 

ustvarijo mnenje in sprejmejo odločitev o njej (Rioux et al., 2016). Otroci ţelijo prepoznati 

ponujeno jed (ali je varna), vendar zaradi neujemanja med dejanskim videzom ponujene jedi ter 

predstave, kako naj bi jed izgledala, jed zavrnejo (Lee et al., 2013). Pomemben kriterij pri 

zavračanju je tudi barva, saj če jed po mnenju otroka ne bi smela biti barve kakršne je, bo po 

navadi ta jed zavrnjena (Rioux et al., 2016). Rezultati naše raziskave so pokazali, da so učenci 

redkeje izbirali nenaravno-obarvane jedi. Učenci so najraje izbirali naravno (brez barvil) 

obarvane in pisane jedi. Rezultati raziskave kaţejo tudi na to, da otroci sprejemajo nenavadne 

barve v jedi, le če so te v obliki sladice in/ali pijače. Podobno ugotovitev smo dobili tudi preko 

Hutchings (2012) raziskave. 

 

3.4 OMEJITVE RAZISKAVE 

Raziskava je bila izvedena med učenci od 6. do 9. razreda, pri čemer nekoliko izstopa nizek 

deleţ devetošolcev. V prihodnosti bi bilo tako smiselno raziskavo izvesti na večjem vzorcu 

učencev pri čemer bi vključili večje število devetošolcev. Teţave so se pojavile tudi pri četrtem 

vprašanju pri katerem so morali učenci utemeljiti na podlagi katerega dejavnika so se odločili za 

izbor njihove najljubše jedi (niso povsem razumeli, kaj morajo narediti) rangirati določene 

dejavnike, tako da obstaja moţnost, da odgovori ne odraţajo dejanskega stanja.  

Menim tudi, da bi bilo veliko bolje, če bi raziskavo lahko opravili ob tem, da bi v razred prinesla 

resnično hrano in ne le fotografij hrane. S tem bi bili učenci namreč izpostavljeni vsaj še 

moţnosti kombinacije barve z vonjem.   
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4 ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo raziskovali vplive barve na vsakodnevne izbire učencev na hrano in 

pijačo. Ţeleli smo izvedeti, katere barve so tiste, ki bolj pritegnejo učence pri izbiri hrane in 

pijače, ali so barve pomemben dejavnik pri poskusu jedi, kako učenci povezujejo okus in vonj z 

določeno barvo ter ali na všečnost barve vpliva spol učencev. V raziskavi je sodelovalo 205 

učencev, od 6. do 9. razreda, treh različnih osnovnih šol v Sloveniji.  

Ugotovitve raziskave so pokazale, da učenci veliko raje izbirajo večbarvno hrano, če jim je ta 

predstavljena skupaj z enobarvno hrano. Veliko raje bodo učenci izbirali tudi hrano, ki je 

obarvana naravno oziroma ne vsebuje dodatna barvila. Zanimivi so bili rezultati odgovorov pri 

primerih sladic in pijač, kjer so učenci raje izbirali nenaravne barve, ali pa jih te pri takšni hrani 

in pijači niso motile, kar je bilo ţe ugotovljeno v drugih raziskavah. 

Rezultati so prav tako pokazali, da se pri zaznavi barv pojavi razlika med spoloma. Učenci in 

učenke so za svojo najljubšo barvo pogosteje izbirali modro in zeleno barvo ter za svojo najmanj 

priljubljeno barvo rjavo, vendar so bile te razlike med seboj še vedno razločno prisotne. Deklice 

so prav tako najpogosteje izbirale pastelne barve, dečki pa ţive barve. Analiza rezultatov ni 

pokazala statistično pomembnih razlike med dečki in deklicami v povezavi z nenavadno 

obarvanostjo in pisanostjo glede na spol, izjema je bila le izbira med navadnim in črnim 

burgerjem, kjer so se za nenavadno obarvano jed pogosteje odločali. Raziskava je pokazala tudi 

to, da starost ne vpliva na priljubljenost oziroma nepriljubljenost izbranih barv in barvnih 

odtenkov. 

Glavni razlog za izbiro najljubše jedi so učenci izbrali okus, za najmanj pomemben razlog pa 

barvo. Kljub temu, da so učenci barvo (kot razlog za izbiro hrane) v večjemu številu izbirali za 

nepomembno, pa analiza kaţe na to, da to ne drţi povsem, saj je iz rezultatov razvidno, da raje 

izbirajo večbarvne in naravno obarvane jedi. Sklepam, da se učenci ne zavedajo povsem 

pomembnosti barve pri prehranskih odločitvah oziroma o njej ne razmišljajo, čeprav iz 

rezultatov vidimo, da barve vplivajo na njihovo izbiro jedi. 

Raziskava je pokazala, da se med učenci pojavljajo podobno povezave z določeno barvo in 

danim okusom. Rdečo barvo povezujejo s pekočim okusom, ki lahko spominja na papriko, čili 

ali feferone. Belo in roza barvo povezujejo s sladkim okusom, ki lahko spominjata na sladkor, 

sladice iz vrtnice, rdečo peso, jedi iz rabarbare in sadje (maline, lubenica, liči in podobno). 

Modro, rumeno, belo in zeleno barvo povezujejo s slanim okusom, ki lahko spominjajo na 

morje, čips (slane priboljške), sol in alge. Rumeno in zeleno barvo povezujejo s kislim okusom, 

ki lahko spominjata na limono, limeto oziroma na citruse nasploh. Zeleno barvo pa povezujejo z 

grenkim okusom, ki lahko spominja na različne listnate zelenjave (radič, rukola, endivija in 

artičoka). 

Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci barve, kot so oranţna, rumena, roţnata, bela, rdeča in 

modra, pogosteje povezovali s prijetnim vonjem, medtem ko je bil vonj temnejših barv, črne in 

rjave, večkrat izbran za neprijeten. Zelena barva je bila po rezultatih edina barva, katero je 

polovica učencev izbralo za dišečo in polovica za smrdečo. Ugotovili smo tudi to, da so se pri 

modri, roza, rumeni, črni, beli in rdeči barvi pokazale razlike pri povezavi med starostjo učencev 
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ter zaznavo prijetnosti »vonja barve«. Pri zeleni, oranţni in rjavi barvi starost učencev ni vplivala 

na zaznavo prijetnosti vonja določene barve. Pri izpolnjevanju anket smo opazili, da so nekateri 

učenci pri vprašanju, kjer so učenci odgovarjali ali jim barva diši ali smrdi, skupaj zapisovali še 

predmete in hrano, s katero so povezovali določeno barvo.  

V raziskavi so morali učenci tudi izbirati med dvema primeroma jedi, od katerih je bila ena bolj 

zdrava. Rezultati so pokazali, da je večina učencev kot svojo najljubšo jed izbiralo dokaj tipično 

visoko-kalorično, velikokrat enobarvne jed, kar je seveda pričakovano, a ne vedno zdravo za 

razvoj otroka. Rezultati kaţejo na to, da je seznanjanje otrok o koristnosti barvite hrane (več 

sadja in zelenjave) nujno ţe pri mlajših otrocih.  

Spoznanja pridobljena z izvedeno raziskavo lahko pomagajo vsem, ki se ukvarjajo s prehranskim 

izobraţevanjem. Učitelji gospodinjstva tako lahko pomen barv v prehrani vključijo v teoretičen 

del in praktičen del. Skupaj z učenci tako lahko pripravijo raziskave povezane z barvo hrane 

oziroma vplivi barve hrane na prehrano ljudi ali natančneje sošolcev, kot tudi pripravljajo pisane 

jedi, preizkušajo različne okuse različnih barvnih kombinacij svojih kreativnih jedi in podobno. 

Učenci lahko svoje izdelke predstavijo tudi svojim staršem npr. na dnevih odprtih vrat, lahko se 

organizirajo skupne delavnice kreativnega ustvarjanja jedi skupaj s starši in podobno. 

Pomembno je, da se učitelj zaveda zaviralnih dejavnikov, ki so povezani z barvo hrane in 

oblikuje aktivnosti s katerimi bo omogočil njihovo preseganje.   
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8 PRILOGE 

8.1 PRILOGA 1: Anketni vprašalnik  

Pozdravljeni, sem Maja D., študentka Pedagoške fakultete. Z raziskavo želim ugotoviti, kako 

učenci vidijo barve v hrani in kaj jim te pomenijo.  

Prosila bi te, da odgovoriš na spodaj zastavljena vprašanja in izbereš odgovore, ki veljajo zate. 

V anketi so naloge pisanja odgovorov, obkroževanja ter razvrščanja podanih primerov. Anketa 

je anonimna, za izpolnjevanje pa boš potreboval približno 10 minut časa. Zbrani podatki bodo 

strogo zaupni in uporabljeni zgolj v raziskovalne namene. 

Zahvaljujem se za tvoje sodelovanje. 

 

Spol:   M  /  Ţ            Starost: _________     Razred: _________ 

 

1. Katera barva ti je najljubša? ______________________________________ 

2. Katera barva ti je najmanj všeč? ______________________________________ 

3. Obkroţi katera skupina barvnih odtenkov ti je najbolj všeč? 

a) PASTELNE BARVE                   

b) ŢIVE BARVE                      

c) TEMNE BARVE    
 

4. Katera je tvoja najljubša jed?____________________________  
 

Zakaj ti je všeč? (Podane moţnosti razvrsti od 1 do 4, pri čemer številka 1 pomeni 

najpomembnejši razlog in številka 4 najmanj pomemben razlog.)  

 

 

 

 

 

5. Obkroţi katera izmed dveh prikazanih jedi, ki ju vidiš na sliki te bolj pritegne? (Obkroţi 

A ali B za vsak primer posebej.) 
 

a) A B 

b) A B 

c) A B 

č) A B 

 

IZGLED  

OKUS  

VONJ  

BARVA  



 

II 
 

6. Katero ţivilo ali hrana na prikazanih slikah je po tvojem mnenju bolj uţitno/a? (Obkroţi 

A ali B za vsak primer posebej.)  

a) A B 

 

Zakaj si se tako odločil/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) A B 

 

Zakaj si se tako odločil/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  

c) A B 

 

Zakaj si se tako odločil/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

č) A B 

 

Zakaj si se tako odločil/a? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. S katero barvo povezuješ spodaj navedene okuse? 

Sladko:_______________________ 

Slano:________________________ 

Pekoče:_______________________ 

Kislo:_____________________________ 

Grenko:____________________________ 

8. S katerim vonjem povezuješ posamezno barvo, ki je navedena spodaj (npr. dišeče ali 

smrdeče)? 

Bela:_____________________ 

Črna:_____________________ 

Rdeča:____________________ 

Zelena:____________________ 

Oranţna:__________________ 

Rumena:__________________ 

Modra:____________________ 

Rjava:____________________ 

Roza:___________________ 

 

 

 



 

III 
 

9. Katere izmed prikazanih jedi na sliki bi poskusil/a (lahko izbereš več odgovorov)? 

a) Pijača 

b) Juha 

c) Glavna jed 

d) Sladica  

e) Nič 

 

8.2 PRILOGA 2: Slike uporabljene za anketni vprašalnik  

8.2.1 Slike petega vprašanja 

     a)                                 A                                                                B 

 

 

 

 

 

 

 

 

     b)                                 A                                                                 B 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV 
 

     c)                                    A                                                               B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d)                                     A                                                         B 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Slike šestega vprašanja 

     a)                                     A                                                        B 

 

   

 

 

 

 

 



 

V 
 

     b)                                 A                                                                 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     c)                                 A                                                                 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     d)                                 A                                                                 B 



 

VI 
 

8.2.3 Slike devetega vprašanja 

 

a) Pijača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Juha 

 

 

c) Glavna jed 

 

d) Sladica 
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8.3 PRILOGA 3: Dodatne preglednice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preglednica 30: Najljubši barvni odtenki  

Najljubši barvni odtenki f f (%) 

Pastelne barve 61 29,9 

Ţive barve 123 60,3 

Temne barve 20 9,8 

Skupaj  204 100 

Večji privlačnosti 

jedi 
 

Odgovor 

5. a) 5. b) 5. c) 5. d) 

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

Izbira A 146 71,9 80 39,2 169 82,8 62 30,2 

Izbira B 
57 28,1 124 60,8 35 17,2 143 69,8 

Skupaj 
203 100,0 204 100,0 204 100,0 205 100,0 

Preglednica 31: Izbira večje privlačnosti med dvema predstavljenima jedema 

 Preglednica 32: Izbira večje uţitnosti med dvema predstavljenima jedema 

Večja uţitnost 

jedi 
 

Odgovor 

6. a) 6. b) 6.  c) 6. d) 

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

Izbira A 
29 14,1 47 23,2 183 89,7 79 38,9 

Izbira B 
176 85,9 156 76,8 21 10,3 124 61,1 

Skupaj 
205 100 203 100 204 100 203 100 
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Preglednica 33: Najbolj priljubljene barve pri anketiranih učencih. 

BARVA 
R

O
Z

A
 

Z
E

L
E

N
A

 

R
D

E
Č

A
 

Č
R

N
A

 

S
IV

A
 

B
E

L
A

 

O
R

A
N

Ţ
N

A
 

V
IJ

O
L

IČ
N

A
 

R
JA

V
A

 

R
U

M
E

N
A

 

M
O

D
R

A
 

O
K

E
R

 

D
R

U
G

O
 

f 7 45 18 13 2 3 7 16 0 8 70 0 2 

f (%) 3,7 23,6 9,4 6,8 1,0 1,6 3,7 8,4 0,0 4,2 36,6 0,0 1,0 

Skupaj 191 
  

Skupaj (%) 100,0 

 

Preglednica 34: Najmanj priljubljene barve pri anketiranih učencih. 

BARVA 

R
O

Z
A

 

Z
E

L
E

N
A

 

R
D

E
Č

A
 

Č
R
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A

 

S
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A
 

B
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L
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O
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Ţ
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V
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V
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R
U
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E
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M
O
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A
 

O
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E
R

 

D
R

U
G

O
 

f 24 13 16 14 13 7 6 16 62 13 3 2 1 

f (%) 12,6 6,8 8,4 7,4 6,8 3,7 3,2 8,4 32,6 6,8 1,6 1,1 0,5 

Skupaj 190 
   

Skupaj (%) 100,0 

 

Preglednica 35: Najljubše jedi med učenci. 

Število učencev  

Primer skupine jedi  
f f (%) 

Jedi z visoko vsebnostjo beljakovin 28 13,9 

Jedi z visoko vsebnostjo maščob 29 14,4 

Sladice 25 12,4 

Jedi z več ogljikovimi hidrati  96 47,5 

  Pica 51 (od OH) 53,1 (od OH) 

Sadje in zelenjava 3 1,5 

Tradicionalne jedi 17 8,4 

Juhe in obare 4 2,0 

Skupaj 202 100,0 

 

 



 

IX 
 

Preglednica 36: Primeri najljubših jedi in njihove »tipične« barve  

Kebab Rjava, bela, rdeča, zelena, oker 

Pica Rumena, rdeča, zelena, rjava, oker 

Kitajska hrana (pad thai) Oker, rjava, zelena, bela 

Riţota Bela, oker, zelena, oranţna, rumena 

Polenta Rumena 

Ajdovi ţganci Siva 

Riţota z rakci, školjkami,… Bela, roza, rdeča, rjava 

Ocvrt sir  Rjava, rumena 

Meso, domača klobasa, čufti, čevapčiči, 

pečene perutke, ocvrti lignji 
Rjava 

Špageti z omako Rumena, rjava, oker, rdeča, bela 

Dunajski zrezek Rjava 

Polnjena jabolka Oker, rumena 

Jabolčna pita Oker, bela 

Testenine, makaroni, špageti Rumena 

Ričet Rjava, oranţna, vijolična, bela 

Morske jedi Oranţna, bela, rjava, siva, rumena, roza 

Palačinke Oker, rjava 

Krompir, pire krompir Rumena, bela 

Pomfri Rumena 

Hamburger, cheeseburger, burger Rjava, zelena, rumena, rdeča, bela 

Jabolka Rdeča, zelena, rumena 

Lazanja Rjava, rumena 

Riţ Bela 

Čokolada Rjava, bela 

Krvavice Rjava, rdeča 

Polpeti Rjava, oker 

Tortilje in wrapi Oker, zelena, rdeča, rumena, vijolična, bela 

Obara Oranţna, zelena, rjava, oker, rumena 

Vaflji Oker, rumena 

Knedeljčki Bela, rumena 

Polnjene paprike Rumena, rjava, bela, rdeča 

Langoš Bela rumena, rjava 

Rakovi kleši Rdeča 

Mesni makaroni Rumena, rjava 

Pomarančna pita Oker, rjava, bela, rumena 

Francoska solata Rumena, zelena, bela, oranţna 

Slani štruklji Rumena, bela 

Sladoled Bela, roza, rjava 

Kitajski zavitki Oker, rjava 

Solata Zelena, rdeča, rumena, bela 

Fiţolovka Rjava 

Jota Rjava, rumena, vijolična/roza 

Tiramisu Rjava, oker, bela 
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Preglednica 37: Razlogi za izbiro najuţitnejše jedi pri 6. razredu. 

Primer 

 
 

Razlog 

6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 

A B A B A B A B 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Barva  0 0,0 6 11,3 2 12,5 3 7,3 7 10,3 0 0,0 0 0,0 2 5,9 

Okus  1 8,3 10 18,9 3 18,8 3 7,3 16 23,5 0 0,0 6 21,4 3 8,8 

Izgled 0 0,0 9 17,0 1 6,3 7 17,1 10 14,7 1 50,0 4 14,3 13 38,2 

Novost 0 0,0 1 1,9 0 0,0 1 2,4 4 5,9 0 0,0 2 7,1 3 8,8 

Druga Slika 1 8,3 18 34,0 0 0,0 10 24,4 7 10,3 0 0,0 0 0,0 3 8,8 

Preferenca 2 16,7 6 11,3 5 31,3 14 34,1 10 14,7 1 50,0 9 32,1 7 20,6 

Znanje 5 41,7 3 5,7 4 25,0 2 4,9 11 16,2 0 0,0 6 21,4 1 2,9 

Ostalo 3 25,0 0 0,0 1 6,3 1 2,4 3 4,4 0 0,0 1 3,6 2 5,9 

Skupaj 12 100 53 100 16 100 41 100 68 100 2 100 28 100 34 100 

 

Preglednica 38: Razlogi za izbiro najuţitnejše jedi pri 7. razredu. 

Primer 

 
 

Razlog 

6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 

A B A B A B A B 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Barva  1 11,1 2 4,7 2 14,3 4 11,4 8 15,7 1 20,0 2 8,7 6 17,1 

Okus  0 0,0 6 14,0 4 28,6 6 17,1 15 29,4 0 0,0 7 30,4 10 28,6 

Izgled 2 22,2 7 16,3 3 21,4 5 14,3 4 7,8 1 20,0 1 4,3 7 20,0 

Novost 0 0,0 2 4,7 0 0,0 3 8,6 1 2,0 1 20,0 3 13,0 1 2,9 

Druga slika 2 22,2 21 48,8 1 7,1 4 11,4 10 19,6 1 20,0 4 17,4 2 5,7 

Preferenca 2 22,2 2 4,7 1 7,1 9 25,7 6 11,8 1 20,0 1 4,3 4 11,4 

Znanje 2 22,2 1 2,3 2 14,3 2 5,7 7 13,7 0 0,0 4 17,4 2 5,7 

Ostalo 0 0,0 2 4,7 1 7,1 2 5,7 0 0,0 0 0,0 1 4,3 3 8,6 

Skupaj 9 100 43 100 14 100 35 100 51 100 5 100 23 100 35 100 

 

 

 



 

XI 
 

Preglednica 39: Razlogi za izbiro najuţitnejše jedi pri 8. razredu. 

Primer 

 
 

Razlog 

6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 

A B A B A B A B 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Barva  1 14,3 14 20,6 4 23,5 7 14,6 10 16,1 0 0,0 0 0,0 5 10,0 

Okus  2 28,6 0 0,0 4 23,5 3 6,3 7 11,3 1 20,0 1 5,3 14 28,0 

Izgled 2 28,6 24 35,3 3 17,6 8 16,7 15 24,2 2 40,0 2 10,5 20 40,0 

Novost 1 14,3 1 1,5 1 5,9 0 0,0 4 6,5 0 0,0 0 0,0 1 2,0 

Druga slika 0 0,0 18 26,5 1 5,9 5 10,4 4 6,5 0 0,0 3 15,8 2 4,0 

Preferenca 0 0,0 8 11,8 0 0,0 23 47,9 7 11,3 2 40,0 9 47,4 4 8,0 

Znanje 0 0,0 2 2,9 2 11,8 2 4,2 15 24,2 0 0,0 3 15,8 2 4,0 

Ostalo 1 14,3 1 1,5 2 11,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,3 2 4,0 

Skupaj 7 100 68 100 17 100 48 100 62 100 5 100 19 100 50 100 

 

Preglednica 40: Razlogi za izbiro najuţitnejše jedi pri 9. razredu. 

Primer 

 
 

Razlog 

6. a) 6. b) 6. c) 6. d) 

A B A B A B A B 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 

Barva  0 0,0 4,0 16,0 1 33,3 1 4,5 2 9,5 0 0,0 0 0,0 5 33,3 

Okus  0 0,0 0 0,0 2 66,7 5 22,7 3 14,3 1 50,0 2 20,0 4 26,7 

Izgled 0 0,0 8 32,0 0 0,0 1 4,5 7 33,3 0 0,0 2 20,0 3 20,0 

Novost 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 1 50,0 0 0,0 1 6,7 

Druga slika 0 0,0 11 44,0 0 0,0 5 22,7 5 23,8 0 0,0 3 30,0 0 0,0 

Preferenca 0 0,0 2 8,0 0 0,0 8 36,4 2 9,5 0 0,0 1 10,0 2 13,3 

Znanje 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,8 0 0,0 2 20,0 0 0,0 

Ostalo 1 50,0 0 0,0 0 0,0 2 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 2 100 25 100 3 100 22 100 21 100 2 100 10 100 15 100 

 

  



 

XII 
 

 

Zaznava 

vonja 

Barva 

Diši Smrdi Skupaj 

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

Bela 129 65,5 68 34,5 197 100,0 

Črna 73 36,0 130 64,0 203 100,0 

Rdeča 124 61,4 78 38,6 202 100,0 

Zelena 106 52,7 95 47,3 201 100,0 

Oranţna 139 68,8 63 31,2 202 100,0 

Rumena 136 68,0 64 32,0 200 100,0 

Modra 123 62,4 74 37,6 197 100,0 

Rjava 82 40,8 119 59,2 201 100,0 

Roza 133 66,5 67 33,5 200 100,0 

 

 

 

 

Preglednica 41: Povezovanje barve z dišečim ali smrdečim vonjem 

Vrste jedi in 

pijače 

Odgovor 

Pijača Juha Glavna jed Sladica Nič 

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

Ne 160 78,0 124 60,5 142 69,3 32 15,6 179 87,3 

Ja 45 22,0 81 39,5 63 30,7 173 84,4 26 12,7 

Skupaj 205 100,0 205 100,0 205 100,0 205 100,0 205 100,0 

Preglednica 42: Odgovori na vprašanje "Ali bi poskusili to jed oziroma pijačo?" 


