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POVZETEK 
 
Motnje hranjenja so duševne motnje, pri katerih hrana postane središče človekovih misli, 

bojev in slabe vesti. Med duševne motnje pa sodijo zato, ker so vzroki za njihov nastanek 

različne čustvene stiske, čeprav se navzven lahko kažejo s telesnimi znaki.  

 

 Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene težave s spremenjenim 

odnosom do hrane in hranjenja. Navidezni problem s hrano v globini skriva trpljenje, ki je 

nastalo zaradi cele vrste različnih razlogov. Hranjenje ali odklanjanje hrane postane izraz 

osvoboditve notranjih  bolečih in ne prepoznanih čustev. 

 

Motnje hranjenja se lahko kažejo kot mehanizem izogibanja, ko človek vso svojo energijo 

osredotoči na hrano in hranjenje ter se tako izogne bolečim čustvom in problemom. Lahko 

predstavljajo način obvladovanja življenjskih problemov, ki se zdijo nerešljivi, ali pa gre 

za prizadevanje kontrolirati lastno telo in življenje v razmerah, ko prizadeti čuti, da ga 

kontrolirajo drugi. Motnje hranjenja pa so lahko tudi reakcija na dolgotrajno, leta 

trajajočo, nerazrešeno stresno situacijo. Poznamo tri vrste motenj hranjenja: anoreksija 

nervoza, bulimija nervozain in kompulzivno prenajedanje. 

 
V raziskavo smo vključile osnovnošolce sedmih in osmih razredov ter srednješolce četrtih 

letnikov (gimnazijce in ekonomske tehnike). Raziskovale smo s pomočjo vprašalnika. 

Ugotovile smo, da se znaki motenj hranjenja najbolj pojavljajo pri učencih 7. razreda 

osnovne šole, da med fanti in dekleti ni bistvenih razlik, da tudi ni velikih razlik med 

osebami z visoko in osebami z nizko samopodobo. Ugotovile smo, da učenci in dijaki  

poznajo pojem motnje prehranjevanja in da bi se jih večina v primeru težav v zvezi s tem 

obrnila na zdravnika.  

 

Predvsem se nam je zdela zaskrbljujoča ugotovitev, da se znaki motenj hranjenja precej 

izrazito kažejo pri določenih špornikih (tistih, ki se ukvarjajo s tekom, plesom, borilnimi 

veščinami in jahanjem) in da kar 6 % mladostnikov svojo težo kontrolira s pomočjo 

bruhanja ali odvajal. 
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1  UVOD 
 
Motnje hranjenja v obdobju mladostništva so vse večji problem, ki ogroža tako telesno 
zdravstveno stanje večjega števila mladostnikov kot tudi njihov psihosocialni razvoj.  
 
Za raziskovalno nalogo o motnjah prehranjevanja smo se odločile, ker bi rade izvedele več 
o tej problematiki, poleg tega želimo raziskati, ali mladostniki sploh poznajo pojem motnje 
hranjenja, ali se pri njih pojavljajo znaki teh motenj (namerno hujšanje, uporaba odvajal, 
bruhanje itd.) in ali znajo v primeru težav poiskati pomoč .  
 
Hipoteze 
 
V raziskavi smo zastavile naslednje hipoteze. 
 
Hipoteza 1: Pri srednješolcih se pojavlja več znakov, ki kažejo na motnje hranjenja, kot pri 
osnovnošolcih. 
 
Hipoteza 2: Pri dekletih se pojavlja več znakov, ki kažejo na motnje hranjenja, kot pri 
fantih. 
 
Hipoteza 3: Tisti, ki se ukvarjajo z določenimi športnimi dejavnostmi (balet, gimnastika) 
so bolj podvrženi motnjam hranjenja. 
 
Hipoteza 4: Mladostniki so večinoma že slišali za to bolezen in poznajo pojem motnje 
hranjenja. 
 
Hipoteza 5: Znaki, ki kažejo na motnje hranjenja, so v večji meri prisotni pri osebah z nižjo 
samopodobo. 
 
Hipoteza 6: Znaki, ki kažejo na motnje hranjenja, so v večji meri prisotni pri osebah z 
normalno telesno težo (glede na indeks telesne mase). 
 
Hipoteza 7: Mladostniki ne vedo, kje v primeru težav poiskati pomoč. 
 
 

Metoda 
 

Omejile smo se na osnovne in srednje šole v Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah. 
Odločile smo se za proučevanje dveh starostnih skupin, od katerih je mlajša na začetku 
mladostništva in pubertete, starejša pa že postopoma prehaja v odraslost. Prav tako se 
nismo omejile samo na populacijo deklet, saj menimo, da je pomembno poznati to 
problematiko tudi pri fantih. Uporabile smo pisno anketo, s pomočjo katere smo prišle do 
potrebnih podatkov in rezultatov. Pomemben vir sta nam predstavljala svetovni splet in 
sodobna literatura s področja psihologije. 
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2  TEORETIČNI DEL 
 

2.1 MLADOSTNIŠTVO 
 
Mladostništvo je obdobje odraščanja. Je prehod, ki iz otroškega sveta vodi v svet odraslih. 
Gre za čas med 10. in 22. (do 24.) letom, znotraj tega obdobja pa ločimo zgodnjo (10 do13, 
14 let), srednjo (14 do 17, 18 let) in pozno (18 do 22, 24 let) adolescenco. Mladostništvo 
dojemamo kot dramatično, problematično obdobje, predvsem zaradi bioloških sprememb, 
čeprav samo po sebi ni težavno. K temu veliko prispevajo družbena pričakovanja in 
zahteve do mladostništva, družine, izobraževanja. Ta prehod je nujen, nemogoče ga je 
preskočiti, saj v tem času mladostnik nezavedno opravi veliko pomembnih razvojnih 
nalog, ki, opravljene, odpirajo vrata v odraslo dobo.  
 
V mladostnikih se v času odraščanja dogaja vrsta sprememb. Iščejo sebe, poskušajo 
zgraditi svojo identiteto, se umestiti v skupnosti, se odlepiti od staršev in zarisati svoje prve 
življenjske cilje. Skušajo si odgovoriti na vprašanja: Kdo sem jaz? Kam spadam? Kam 
grem? Kaj mi je v življenju pomembno? Kaj je moja naloga? Kakšen je smisel mojega 
bivanja? Pri iskanju teh odgovorov si močno želijo usmerjanja in podpore staršev ter 
okolice, hkrati pa se temu do skrajnosti upirajo. Preizkusijo vse ponujene meje, hkrati pa 
so zanje hvaležni, saj jim dajejo občutek varnosti in mladostniki jih doživljajo kot znak 
skrbi. S svojim vedenjem dajejo okolici občutek, da so lahkomiselni, usmerjeni le v 
sedanjost in da živijo iz dneva v dan, kot da jih jutri ne zanima. V resnici se s prihodnostjo 
zelo veliko ukvarjajo, četudi o tem ne spregovorijo. (Tomori, 1995) 
 

2.1.1 HITER TELESNI RAZVOJ 
 
Začetek adolescence označuje predvsem puberteta – gre za hiter proces bioloških 
dogodkov, ki vodijo do telesne zrelosti, katere končni rezultat pomeni odraslo podobo 
telesa in sposobnost za razmnoževanje.  
 
Zaradi kompleksnih hormonskih procesov (pospešeno izločanje rastnega hormona in 
spolnih hormonov) imajo tako fantje kot dekleta kar nekaj težav. Fantom se skoraj čez noč 
zniža glas, začnejo jim poganjati brki in brada, pojavijo se mozolji. Tudi dekletom se glas 
spremeni v višjega in nežnejšega, začnejo dobivati prve obline, menstruacijo. Dostikrat 
mladostnik vse te spremembe s strahom opazuje, ne ve, ali se dogajajo samo njemu ali tudi 
drugim, zato te težave pogosto spremljajo nenadne spremembe razpoloženja. Njegovo 
doživljanje je polno močnih čustvenih nihanj – v tem trenutku je popolnoma vesel, skoraj 
evforičen, že v naslednjem pa potrt in v globoki žalosti. Pravzaprav ga večino časa težko 
razumemo. Velikokrat rečemo, kako so mladostniki naporni. Toda, če se samo spomnimo 
sebe v tem obdobju ali pa pomislimo na proces, skozi katerega gre, lahko razumemo 
njegovo stisko in vemo, da je najbolj naporen sam sebi. V tem procesu so mladostniki 
negotovi tudi zato, ker nimajo svoje izkušnje, na podlagi katere bi lahko sprejemali 
odločitve in zarisovali pot skozi megleno obdobje odraščanja, redko pa bodo priznavali in 
upoštevali smerokaze »ta starih«.  
 
Proces izgrajevanja identitete in vzpostavljanja osebne avtonomije znotraj družine je vpet v 
konkreten osebnostni, družinski in družbeni moment. Znotraj teh momentov lahko 
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najdemo rizične in hkrati varovalne dejavnike za pojav mladostniških »odklonov«, kot so 
različne oblike odvisnosti, anksioznost, depresivnost, samodestruktivna vedenja. Ko 
iščemo vzroke za takšne oblike vedenja, lahko le redko izoliramo samo en dejavnik, 
pogosto gre za prepletenost več dejavnikov. Najpomembnejši varovalni in hkrati tudi 
najbolj rizičen dejavnik v tem obdobju je prav gotovo družina, ki pa je v današnjem svetu v 
»slepi ulici« in potrebuje temeljite spremembe. (2) 
 

2.2 SAMOPODOBA 
 
Samopodoba je osebnost, ki se postopoma oblikuje že od otroštva dalje ter se spreminja in 
razvija vse življenje.  Je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, 
sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi. 
Posameznik je enkratna in neponovljiva psihofizična celota. Vse življenje vpija 
informacije iz okolja, jih na svoj način preoblikuje in si gradi pojem samega sebe. Tako 
nastaja njegova samopodoba. Na samopodobo vpliva mnenje, ki ga ima človek o sebi, torej 
izkušnje s samim seboj, vplivajo pa tudi informacije, ki jih o sebi pridobi od drugih, in 
njegova ocena, kaj drugi menijo o njem. Ta ocena je subjektivna in je precej odvisna od 
posameznikove življenjske naravnanosti.  
 
Samopodoba je kompleksna, saj vsebuje več vidikov jaza. Navadno so poudarjeni trije 
vidiki – telesni, socialni in duševni jaz. Vsak od nas ima šest samopodob. Imamo telesno 
samopodobo (kako vidiš svojo telesno pojavo), čustveno samopodobo (kakšna čustva gojiš 
in imaš v sebi), intelektualno samopodobo (kakšne sposobnosti verjameš, da imaš) in 
socialno samopodobo (kaj si predstavljaš, da drugi mislijo o tebi).  
 
Poleg tega imamo še "resnično" sampodobo in "idealno" samopodobo. Resnična 
samopodoba je pogled na samega sebe prav v tem trenutku. Določa naše vedenje v vsaki 
situaciji, v kateri se znajdemo, vpliva na odnose z drugimi in določa poslovno uspešnost. 
Idealna samopodoba je enostavno tista, ki je povezana z našimi željami – kašni bi radi bili? 
(5)  
 

2.3 MOTNJE HRANJENJA  
 
Motnje hranjenja so kompleksen problem, ki obsega ekstremno zavračanje hrane 
(anoreksija), uživanje velikih količin hrane, ki mu sledi bruhanje ali jemanje odvajal 
(bulimija) in kompulzivno (prisilno) prenajedanje. So duševne motnje, pri katerih hrana 
postane središče človekovih misli, bojev in slabe vesti. Zanje so značilne globoke duševne 
in čustvene stiske ter nesprejemanje samega sebe. Področje prehranjevanja zaradi 
spremenjenega odnosa do hrane in hranjenja postane področje izražanja čustev. Čeprav 
motnje hranjenja niso neka nova bolezen današnjega časa, pa jim dandanes namenjamo 
mnogo pozornosti. V hitrem ritmu se ljudje vse pogosteje ocenjujemo le po zunanjosti. 
Ogromno govorimo o videzu in mu tudi pripisujemo zelo velik pomen. Vse tri oblike 
motenj se pri isti osebi lahko izmenjujejo ali prepletajo.  
 
Poleg teh sprememb se pojavijo tudi težave s sprejemanjem lastnega telesa. Motnje 
hranjenja lahko pomenijo poskus rešitve nekega drugega problema ali pa beg pred njim. 
Vsekakor ne moremo govoriti le o modni muhi. Motnje hranjenja so odziv na stiske, s 
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katerimi se prizadeti ne zmore ali pa noče soočiti drugače, kot da se zateče k hrani. Tu 
najde ljubezen, sprejemanje, varnost, spodbudo in svobodo. Ko postane življenje preveč 
nesmiselno in boleče, začnejo posamezniki posvečati veliko pozornosti svoji telesni podobi 
in prehrani. Tako se izogibajo stiski, ki jo doživljajo zaradi različnih življenjskih dogajanj 
in sprememb. Osebe z motnjami hranjenja so ujete v "začaran krog" misli in akcij, 
povezanih s hrano. Nekateri kljub težavam normalno ali celo zavidljivo dobro 
funkcionirajo v svojem okolju: so vestni pri delu, uspešno študirajo, radi pomagajo 
prijateljem v stiski. Drugi pa lahko imajo zaradi zasvojenosti s hrano resne socialne, 
zdravstvene in psihične probleme: težko se učijo, imajo težave s spanjem in koncentracijo, 
zapirajo se vase in o svojih stiskah ne želijo govoriti z nikomer. Četudi se obrnejo po 
pomoč, se nemalokrat zgodi, da naletijo na poenostavljene rešitve in nerazumevanje. 
(Sternad 2001) 
 

Poznamo naslednje vrste motenj hranjenja 
 
ANOREKSIJA NERVOZA  
 
Je nevarna bolezen, pri kateri želi bolnik zavestno čezmerno znižati svojo telesno težo. 
Anoreksični bolniki so obsedeni z videzom in lepoto svojega telesa. Vse v njihovem 
življenju se vrti le okoli tega, kako bodo izgubili še kakšen kilogram več. O svojem telesu 
imajo napačne predstave – čeprav jih je lahko le še kost in koža, so prepričani, da so 
predebeli. Za hujšanje uporabljajo različne metode: odklanjanje hrane in pretirano 
ukvarjanje s športom. Ker pa človek mora jesti, če želi normalno opravljati vsakdanje 
dejavnosti, se pomanjkanje hrane, z njo pa seveda energije in vitaminov pozna na 
delovanju organov. Srce začne utripati počasneje, pojavi se povečana poraščenost, ženske 
prsi se zelo pomanjšajo, dekleta izgubijo menstruacijo, pogosta je zaprtost, poruši se 
pravilna sestava snovi v krvi. V takem primeru je nujno potrebno zdravljenje v bolnišnici, 
saj brez tega kar 10 – 15 % bolnikov z anoreksijo umre zaradi izstradanosti!!! Zdravljenje 
je dolgotrajno, potrebni so pogovori s psihiatri, navadno v skupinah, nujna je podpora 
družine; ker je velikokrat vzrok za bolezen ravno v družini, je prav, da se v takem primeru 
zdravljenja udeležijo tudi ostali člani družine. Posledice so lahko težke in dolgoročne. 
Mednje sodijo osteoporoza, depresije, gangrena in neplodnost.  
 
Največkrat se bolezen začne z običajnim hujšanjem. Ženska oz. dekle je prepričana, da bo 
srečnejša, če bo imela vitkejšo postavo, in da bo tako lepša, zato pa tudi samozavestnejša. 
Odločitev za dieto se lahko pojavi iz navidezno nepomembnih oz. malenkostnih razlogov: 
hudomušne opazke ljudi, bližajoče se poletje, preozko krilo iz lanskega leta, odstopanje od 
predpisane teže po raznih tabelah. Na tej stopnji vendarle še ne moremo govoriti o bolezni. 
O anoreksiji govorimo takrat, ko kljub doseženi želeni teži ženska ne preneha s hujšanjem. 
Tako dobi odklanjanje hrane psihološki pomen: postane simbolno izražanje čustvenih 
potreb. Anoreksična ženska ne kaže znakov slabega počutja, ampak strada, da bi se bolje 
počutila. Ne je, ko je lačna, pač pa si raje na skrivaj ogleduje kuharske knjige, v katerih so 
fotografije slastne hrane. Tako početje lahko dolgo ostane skrito oz. zanikano. Telesu 
prinaša taka zasvojenost vse več ugodja, postane "normalno" stanje, katerega se je telo 
privadilo. To prekinitev odvisnosti zelo otežuje. Okolica hujšanje sprva odobrava in je 
trudu osebe, ki hujša, naklonjena. To je velikokrat celo ena redkih priložnosti, ko ljudje 
anoreksični osebi pokažejo, da so jo opazili. Če se ji potemtakem zazdi, da bo še boljša, če 
bo še naprej hujšala, ni nič presenetljivega. Občutki njene lastne vrednosti postanejo 
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odvisni od hujšanja, ki ji prinaša občutek zadovoljstva, uspeha in ji daje celo energijo za 
nadaljnje stradanje. Tudi ko ljudje okrog anoreksične osebe naposled opazijo, da "nekaj ni 
v redu", in se zbojijo za njeno zdravje ali celo življenje, se hujšanje še vedno nadaljuje in 
stopnjuje do te mere, da bolna oseba jé vse manj, pa še tisto pičlo hrano si razdeli na 
dovoljeno (zelenjava, sadje, dietna hrana) in prepovedano (maščobe v kateri koli obliki, 
kruh in druga škrobna živila, sčasoma tudi beljakovine in vse sladkarije).  
Anoreksična oseba za lažje premagovanje lakote poveča fizično aktivnost, s katero 
zaposluje telo in duha, si krepi voljo, pa tudi hujša ali se kaznuje, ker je jedla. 
Razpoloženje je odvisno od številke na tehtnici, ki kaže, ali je dovolj stradala in telovadila.  
 
Bolnica se s svojim stradanjem znajde na točki, ko sama ne more več nazaj v "normalno" 
hranjenje, saj se je medtem tudi organizem postopoma prilagodil pomanjkanju energije in 
deluje upočasnjeno s shranjenimi rezervami. Prizadeta ima navadno velik interes v hrani, 
čeprav se glede na njeno naravnanost ne zdi tako. Predvsem je zelo navdušena nad 
pripravo hrane za druge, ki jih potem sili, da pojedo, kar je skuhala. Njena sla po hrani se 
kaže na še en način, ki običajno ostane skrit: občuduje slastne jedi v slaščičarnah in drugih 
izložbah ter si ogleduje recepte in slike, na katerih je hrana. Ker postane hrana tako 
pomembna, anoreksična oseba postopoma omeji počitek, spanje in stike z drugimi ljudmi. 
Odrekanje jo na eni strani sicer napolnjuje z občutkoma moči in trdnosti, na drugi strani pa 
trpi zaradi osamljenosti in občutka, da se bo vsak čas zrušila in da nikoli ne zmore jesti 
"dovolj malo".  
 
Najpogostejši telesni znaki anoreksije so: 
 

• velika izguba telesne teže, 
• suha, nezdrava (bledo rumenkasta) koža,  
• izpadanje las, 
• cepljenje nohtov,  
• povečana dlakavost po obrazu in telesu, 
• izostajanje menstruacije (amenoreja),  
• zaprtje, 
• slaba cirkulacija in posledično mrazenje,  
• nepravilen srčni ritem in nizek krvni tlak,  
• zmanjševanje spolnega poželenja, 
• dehidracija, 
• slabotnost, 
• omedlevica,  
• nepojasnjeno povečanje ali zmanjšanje energijske ravni,  
• motnje spanja in nenehen nemir, 
• glavoboli, 
• plitko dihanje,  
• elektrolitsko neravnovesje,  
• v skrajnem primeru lahko tudi smrt.  
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Poleg telesnih znakov se pojavijo tudi vedenjske in psihične spremembe: 
 
• intenzivna telovadba, 
• rituali ob hranjenju, 
• pretiravanje z dietami,  
• uživanje odvajal in občasno bruhanje,  
• nošenje širokih oblačil, 
• velik strah pred povišanjem telesne teže, čeprav je le-ta že močno pod normalno 

vrednostjo,  
• motnje v zaznavanju lastnega telesa,  
• zanikanje življenjske ogroženosti in težav,  
• ekstremno ukvarjanje s prehranjevanjem (štetje kalorij, obsesivno preučevanje 

kuharskih knjig). (6) 
 
BULIMIJA NERVOZA  
 
Je bolezen, za katero so značilna obdobja izrazitega prenažiranja s hrano, ki mu 
najpogosteje sledi zavestno izzvano bruhanje. To se lahko dogaja tudi večkrat dnevno. V 
primerjavi z anoreksijo pa pri bulimiji vsi bolniki nimajo premajhne telesne teže. Dosti 
redkeje kot z bruhanjem pa nekateri za odvajanje čezmernih količin zaužite hrane po fazi 
prenažiranja uporabljajo odvajala za vodo in blato. Bulimija je pogostejša med dekleti in 
tudi pri tej bolezni gre za pretirano obsedenost z videzom. Najresnejše posledice 
nenehnega bruhanja in/ali uporabe odvajal so motnje srčnega ritma, boleči mišični krči, 
huda telesna oslabelost  in odpoved ledvic. Ker pa se ob bruhanju izločajo velike količine 
sline, imajo bulimiki pogosto že na pogled povečane obušesne slinavke. Bulimijo zdravi 
skupina zdravnikov – eni pomagajo telesu, da si opomore, drugi – psihoterapevti – pa 
skušajo poiskati in odpraviti duševne vzroke.  
 
Najpogostejši simptom bulimije je nekontrolirano prenajedanje, čemur sledi vedenje, s 
katerim skuša bulimična oseba preprečiti porast telesne teže (jemanje odvajal, bruhanje). 
Bolnica poje skoraj vse, kar najde užitnega, toda le redko, ker bi bila zares lačna. Uživa 
predvsem visoko kalorično hrano, ki se je sicer (ko se hrani "normalno") izogiba (npr. 
mastna hrana, sladkarije, kruh).  
 
V času prenajedanja je bulimična oseba lahko tako "brez kontrole", da poje celo 
zamrznjeno in surovo hrano ali ostanke iz smeti. Ker jim zaradi preobremenjenosti poči 
želodec, nekatere ženske po taki požrtiji umrejo. Zaradi nenavadno velike količine hrane, 
ki jo zaužije v kratkem času, bolnico popade paničen strah pred debelostjo. Da bi 
preprečila posledice skrivnega prenajedanja, se zaužite hrane "znebi" z bruhanjem, 
jemanjem večjih doz odvajal, povečano fizično aktivnostjo ali/in stradanjem. Po takem 
dogodku vsakič sklene, da bo s takim početjem nehala in začne iz strahu pred debelostjo 
stradati. Stradanje se konča s prenajedanjem, posledičnim bruhanjem in/ali drugimi načini 
preprečevanja porasta telesne teže. Prenajedanje s hrano bolnice sprva opisujejo kot užitek, 
kot vseprežemajočo željo po hrani; pojavijo se občutki polnosti, umirjenosti in olajšanja. 
Tako so simptomi bulimije na začetku, ko jo bolnica še obvlada, še lahko njena "sladka 
skrivnost" (kako pojesti več kot drugi, pa se pri tem ne zrediti), čez krajši ali daljši čas pa 
se bulimična oseba počuti obvladana s strani bulimije, "ujeta v začaran krog" prenajedanja 
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in bruhanja. S hrano se bašejo tudi takrat, ko jim do nje sploh ni, zatem pa se pojavijo 
občutki izgube kontrole nad lastnim hranjenjem, nelagodja, krivde, sramu, gnusa, 
samoobtoževanja in bolečine.  
 
Pri teh osebah gre za pretirano odvisnost od mnenja drugih; celo najbolj bežno pripombo 
jemljejo kot dokaz lastne nevrednosti. Bolezen je njihova boleča skrivnost. Ker jih je 
nepopisno strah, da bi jih kdo razkril, se umikajo v samoto in skrivanje. Jedo ponoči, 
zaprte v svoji sobi, kasneje pa celo na poti iz prve trgovine v drugo. Svojega početja se 
sramujejo. Večina se trudi, da bi na zunaj delovale srečne, samozavestne in uspešne. 
Umikajo se najbližjim, v osami pa se prenajedajo, bruhajo in trpijo. Ker je sla po 
prenajedanju je tako velika, kradejo hrano ali denar za nakup hrane. Ko bolezen napreduje, 
postajajo vse bolj depresivne in začnejo razmišljati o samomoru. V nemalo primerih si 
bulimične osebe tudi vzamejo življenje.  
 
Poleg vedenja, povezanega s hrano, prizadeta oseba tudi ogromno razmišlja o njej: o tem, 
ali bi jedla ali ne, kaj bi kupila ali koliko denarja bi porabila za "pojedino". Njen čustveni 
svet je v veliki meri povezan s hrano: občutki sramu, žalosti in sovraštva do sebe, če se je 
vdala želji po veliki količini hrane in potem bruhala, občutek zmagoslavja, ko ji uspe 
premagati željo po hrani, strah, ko postane lačna, jeza in panika, če ne more ustreči "volčji 
lakoti" . 
 
Osebe z bulimijo svojo bolezen sovražijo. "Očiščevanje" z bruhanjem ali jemanjem odvajal 
je zanje lahko način samokaznovanja za "ogabno skrivnost". Bolnice za svoje vedenje, 
povezano z neubranljivo slo po hrani, mnogokrat pravijo, da je to skrita plat njihove 
osebnosti; "demonski glas", ki se mu ne morejo upreti, pa če si to še tako želijo. Na drugi 
strani pa se običajno zdijo srečne, uspešne in brez večjih težav.  
 
Najpogostejši telesni znaki bulimije so: 
 

• nihanje telesne teže,  
• otekle žleze slinavke, zaradi česar je obraz okrogel,  
• žulji na hrbtni strani rok, ki nastanejo zaradi pritiska zob ob bruhanju (Russelov 

znak), 
• vneta grlo in žrelo,  
• cepljenje nohtov in las,  
• nezdrava polt, 
• razpokane ustnice,  
• težave z glasilkami,  
• bolezni zob in ustne votline,  
• neredna menstruacija,  
• vnetje ledvic (kot posledica zlorabe odvajal),  
• prebavne motnje, 
• zaprtje, 
• vrtoglavica,  
• omedlevica,  
• motnje srčnega ritma,  
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• elektrolitsko neravnovesje,  
• koma in smrt.   

 
 
Najpogostejši spremljajoči vedenjski in psihični znaki pa so: 
 

• moteno dojemanje telesne teže in oblike,  
• obsedenost s hrano, 
• nekontrolirana potreba po uživanju velikih količin hrane,  
• izginotje hrane, 
• nakupi velikih količin hrane,  
• prenajedanje in bruhanje, 
• pretirana uporaba odvajal,  
• anksioznost in depresija,  
• nizko samospoštovanje, občutki sramu ter krivde,  
• občutek osamljenosti, 
• socialna izoliranost, 
• spreminjanje čustev in razpoloženja,  
• agresivnost in nasilje, 
• obdobja stradanja, 
• pretirana telovadba,  
• problemi v spolnosti.   

 
Pojavijo se lahko tudi težave, povezane s kršenjem  pravnih zakonov:  
 

• kraje (ko zmanjka denarja za hrano ali ko želi bulimična oseba prikriti, koliko 
denarja porabi za hrano), 

• prometne nesreče (to ni razvidno iz statistik, ampak se sklepa iz poznavanja 
fizičnih posledic). (6) 

 
KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE 
 
Je motnja hranjenja, pri kateri se oseba bolj ali manj pogosto prenajeda, pri tem se pri njej 
izmenjujejo obdobja kontroliranja hranjenja v obliki shujševalnih diet (ali poskusov le-teh) 
in obdobja prenajedanja. Posledica je pogosto debelost. Pri kompulzivnem prenajedanju je 
odstotek žensk in moških enak. Je motnja, pri kateri pridejo elementi zasvojenosti najbolj 
do izraza. 
 
Podobno kot osebe z bulimijo želijo ljudje, ki trpijo zaradi prisilnega prenajedanja, 
obvladati boleča, neprijetna čustva in notranji nemir s prenajedanjem, pri tem pa izgubijo 
nadzor nad prehranjevanjem. Pri tej obliki motnje hranjenja so značilna obdobja 
prenajedanja, ko bolniki zaužijejo ogromne količine hrane v približno dveh urah. O 
prisilnem prenajedanju kot motnji hranjenja govorimo takrat, ko se pojavlja vsaj dvakrat 
tedensko. Bolniki ne goltajo le visoko kalorične hrane, pač pa tudi hrano zelo različnih 
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okusov. Hrana jim pomeni tolažbo, daje jim občutek varnosti pred neprijetnimi čustvi. 
Zaradi prevelike količine zaužite hrane, ki so jo pojedli, ne da bi bili lačni, se jih kasneje 
polasti občutek krivde. Sramujejo se svojega početja, zato velikokrat jedo skrivaj ali pa 
zbijajo šale na svoj račun, da bi se tako opravičili pred drugimi.  
 
Ljudje, ki trpijo zaradi prenajedanja, si izrazito želijo, da bi bili močni in vredni zaupanja. 
Njihovi cilji so pogosto previsoki ali celo nedosegljivi, za njimi pa se skriva nizko 
samospoštovanje in šibka samopodoba. Čustva, ki jih ne prepoznajo in ne zmorejo 
obvladati, skušajo potešiti s preobilnimi obroki hrane. Zaradi tega občutijo krivdo, sram in 
samoprezir, zaradi stopnjevanja neprijetnih občutkov pa se želja po hrani kot tolažbi še 
poveča. Prizadeti se čutijo prisiljeni jesti tudi, ko v resnici niso lačni. S hrano želijo 
obvladati nek strah, neudobno počutje, stres, osamljenost, jezo ali agresijo. Zaradi 
preobilice zaužite hrane občutijo v želodcu neudobje in celo bolečino, izkrivljen odnos do 
hrane pa jim vzbuja občutek, da so požrešni, debeli (tudi če to niso) in slabiči. 
 
Tako kot pri anoreksiji in bulimiji je tudi pri tej obliki motnje hranjenja hrana lahko 
nadomestilo za izražanje čustev, ki jih prizadeti ne upa ali ne zna izraziti. Bolnikom daje 
hrana občutek moči in omogoča boljše počutje. Daje jim tudi občutek varnosti, jih zaradi 
"neprivlačnosti" ščiti pred spolnostjo, hkrati pa se zdi močnejše telo tudi manj ranljivo kot 
drobno. 
 
Nekateri ljudje, ki pretiravajo s hrano, so včasih že genetsko močnejši, zato se trudijo, da 
bi dosegli ideal vitkosti. Ko pa vidijo, da so pri hujšanju neuspešni, se tolažijo s hrano. 
Ravno kompulzivni jedci so "zlata jama" za vejo industrije, ki se ukvarja s hujšanjem 
(proizvodnja dietne hrane, nizkokaloričnih sladkarij, napitkov in drugih pripravkov, knjige, 
pripomočki in tečaji za hujšanje). Klasične diete so uspešne samo kratkoročno – oseba, ki 
je shujšala, po navadi zopet pridobi vso izgubljeno težo, rado pa se zgodi, da dobi še 
dodatne kilograme. Tisti, ki hujša, nato pa ponovno pridobi vso izgubljeno težo, to 
običajno kasneje poskuša znova in znova, vsakič z drugačno metodo. Potemtakem si lahko 
predstavljamo, kako dobro gre trgovcem s tovrstnim "blagom".  
 
Najpogostejši telesni znaki kompulzivnega prenajedanja so: 
 

• debelost, 
• potenje, 
• prebavne motnje in bolezni prebavnega trakta,  
• kardiovaskularne motnje, 
• visok krvni tlak, 
• sladkorna bolezen,  
• bolezni sklepov in hrbtenice,  
• motnje menstrualnega ciklusa in težave v spolnosti, 
• krčne žile, 
• težave pri dihanju,  
• glavoboli,  
• depresivnost, 
• težave s spanjem, 
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• težave s koncentracijo,  
• nekatere vrste raka, pri katerih je debelost pomemben faktor za nastanek te bolezni.  
 

Med psihičnimi spremembami so značilni občutki krivde, manjvrednosti in sramu, 
depresija ter nizka samozavest. (6) 
 

2.3.1 ZGODOVINA MOTENJ HRANJENJA 
 
Anoreksijo, bulimijo in kompulzivno prenajedanje pogosto imenujemo bolezni nove dobe. 
Pojavnost motenj hranjenja v zadnjih desetletjih res skokovito narašča, toda prvi znani opis 
motnje z značilnostmi anoreksije je nastal že davnega leta 1669 in ga dolgujemo zdravniku 
in ministru Johnu Reynoldsu. 
 
Richard Morton je v delu Monografija hiranja leta 1694 natančno opisal anoreksično 
bolnico, vendar bolezni ni poimenoval, saj je takrat še niso imeli za motnjo hranjenja. Iz 
preteklosti poznamo tudi opise asketov in svetnikov, ki so se odpovedovali hrani in drugim 
življenjskim užitkom, da bi se lahko bolj posvetili duhovnemu življenju. Zavetnica Italije, 
Katarina Sienska, je zadnja leta življenja uživala samo hostijo.  
 
Angleški zdravnik William Gull je leta 1873 opisal vse značilnosti anoreksije, kot jo 
poznamo danes. Pri bolnici, ki je kljub podhranjenosti odklanjala hrano, je zmotno menil, 
da gre za pomanjkanje apetita, zato je motnjo imenoval anoreksija (izguba apetita). Leta 
1972 je Gerald Russel opisal in poimenoval bulimijo, kar pa seveda ne pomeni, da se 
motnja ni pojavljala že mnogo prej. 
 
Stunkard je leta 1950 opozoril na debele osebe, pri katerih je vzrok težavam s težo 
kompulzivno prenajedanje, a so njegove opazke prezrli. Tako je ob koncu 80. let Spitzer 
"na novo" poročal o posebni motnji, ki jo je imenoval prisilno prenajedanje. To bolezen so 
v Angliji kot motnjo hranjenja medicinsko potrdili šele leta 1991. Ker je kot posebna 
motnja obravnavana šele zadnjih deset let, še ni tako raziskana, kot sta anoreksija in 
bulimija. (2) 
 

2.3.2 VZROKI MOTENJ HRANJENJA 
 
Za vsako prizadeto osebo je splet osebnih vzrokov njene motnje drugačen (je v povezavi z 
njenimi čustvi, konkretnimi dogodki v njenem življenju, njeno preteklostjo), hkrati pa so 
motnje hranjenja tudi odgovor na družbene norme: služijo kot oblika nadzora nad čustvi in 
občutki, pomenijo poskus ustrezati idealu zaželenega telesa, hranjenje je lahko tisto 
področje, ki daje občutek nadzora in prostora zase v družini. 
 
Eden iz spleta vzrokov za motnje hranjenja je vsiljevanje ideala vitkosti, ki je ravno v 
nasprotju vse večjo razpoložljivostjo hrane v razvitem svetu. Prav tam, kjer je hrane v 
izobilju, velja, da je ideal vitka postava. Vitkost skozi medijske podobe postaja pojem, 
povezan ne le z zdravjem in privlačnostjo, ampak tudi s samodisciplino, uspešnostjo, 
samozavestjo. Torej vitkost ni več stvar telesa, ampak naj bi nakazovala še druge 
osebnostne lastnosti (npr. vztrajnost, pridnost, obvladovanje). Kot nasprotje se debelosti 
pripenja pojme kot pomanjkanje obvladovanja, lenoba, dolgočasje, nespodobnost, 
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odvratnost (tako se velikokrat opisuje osebe, ki imajo nekaj kilogramov nad "idealno" 
težo). Vitkost se postavlja kot vrednota v družbi, debelost pa kot nezaželena. (6)  
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3.  EMPIRIČNI DEL 
 
Anketirale smo 50 osnovnošolcev sedmih in osmih razredov in 50 srednješolcev četrtih 
letnikov EKT in gimnazije.  
 
Raziskovale smo s pomočjo vprašalnika, ki je bil sestavljen iz šestih delov. 

1. Osnovni podatki (spol, starost, telesna teža, telesna višina, razred, šola, ukvarjanje s 
športom) 

2. Vprašalnik motenj hranjenja. Sestavljen iz 19 vprašanj, ki smo jih glede na vsebino 
razdelile na štiri področja: 

• negativna čustva (seštevek vprašanj 2, 9, 10, 14, 19) predstavljajo čustva, 
kot so jeza, občutki krivde, itd, ki jih v posamezniku vzbujajo hrana in 
njegova telesna teža ter postava, 

• nadzor (seštevek vprašanj 3, 4, 7, 8, 11, 20) predstavlja načine nadzora 
(večinoma neprimerne), ki jih posameznik uporablja, da bi kontroliral svojo 
težo (bruhanje, pretirana telesna vadba, omejevanje količine hrane itd.), 

• sestava (seštevek vprašanj 6, 13, 16, 17) predstavlja, kako se posameznik 
obremenjuje s sestavo hrane, ki jo zaužije (kalorijami, ogljikovi hidrati itd.), 

• količina (seštevek vprašanj 5, 12, 15, 18) predstavlja obremenjevanje 
posameznika s količini zaužite hrane in omejevanjem le-te. 

 
3. Vprašanje, ali je oseba že slišala za motnje hranjenja 
4. Vprašanja, ali je oseba že poskusila omejevati svojo težo z bruhanje in uporabo 

odvajal 
5. Vprašalnik samopodobe (sestavljen iz 7 vprašanj) 
6. Vprašanje, ali oseba ve, kje v primeru težav poiskati pomoč 

 
Najprej smo obiskale Osnovno šolo Pod Goro in Gimnazijo Slovenske Konjice. 
Anketiranje na gimnaziji je potekalo brez večjih težav, so osnovnošolci pa so imeli kar 
nekaj vprašanj v zvezi z reševanjem ankete. Nato smo se odpravile še v Osnovno šolo 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Tudi na tej osnovni šoli so imeli kar nekaj težav 
oziroma vprašanj v zvezi z reševanjem anketnega vprašalnika. Nazadnje smo razdelile 
ankete na Srednji šoli Slovenska Bistrica. Anketiranje na osnovnih šolah je potekalo dlje 
časa kot na srednjih. 
 
Ko smo zbrale podatke, smo jih vnesle v program Excel in seštele odgovore na posamezna 
vprašanja Vprašalnika motenj hranjenja, potem smo iz telesne teže in višine izračunale 
ITM (indeks telesne mase) in osebe razdelile po naslednjem ključu: 
 

• podhranjeni (ITM do 18,49), 
• normalno prehranjeni (ITM 18,5 – 24,9), 
• čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje ( ITM 25,0 – 29,9), 
• debeli; debelost II. stopnje ( ITM30,0 – 39,9), 
• izredno debeli; debelost III. stopnje  ( ITM 40 in več). 
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Kot športno aktivne smo upoštevale tiste posameznike, ki se s športom ukvarjajo več kot 3-
krat tedensko in ne zgolj občasno. 
 
Nato smo seštele še vprašanja o samopodobi in osebe, ki so dosegle manj kot 14 točk 
vključile v skupino z nizko samopodobo, osebe, ki so dosegle nad 14 točk, pa v skupino 
oseb z visoko samopodobo.  
 
 Nato smo s pomočjo računalniškega programa Excel izračunale povpračja in narisale  
grafe, ki so prikazani v nadaljevanju.  
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Graf 1: Razdelitev vzorca po spolu 
 

 
 
Iz grafa je razvidno, da je bilo v raziskavo vključenih 41 fantov in 59 deklet.  
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Graf 2: Razdelitev vzorca po starosti  
 

 
 
Največ anketiranih učencev je bilo starih 18 let, najmanj pa je bilo starih 15 let. 
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Graf 3: Razdelitev anketiranih glede na indeks telesne mase 
 

 
 
Največ vprašanih ima normalno telesno težo, skoraj 20 jih je podhranjenih,  le nekaj pa je 
predebelih.    
 

• podhranjeni (ITM do 18,49), 
• normalno prehranjeni (ITM 18,5 - 24,9), 
• čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje ( ITM 25,0 - 29,9), 
• debeli; debelost II. stopnje ( ITM30,0 - 39,9), 
• izredno debeli; debelost III. stopnje  ( ITM 40 in več). 
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Graf 4: Pojavljanje znakov motenj hranjenja glede na spol 
 

 
 
Iz grafa je razvidno, da so se največje razlike med dekleti in fanti pokazale na področju 
negativnih čustev in količine(dokumentiranje posameznika s količino zaužite hrane), kar 
pomeni, da se dekleta zaradi hrane, ki jo pojedo počutijo bolj krive, da jih je bolj stah, da bi 
se zredile, in da je njihovo počutje bolj odvisno od tega, kar pojedo, kot pa je to značilno 
za fante. Prav tako dekleta bolj pazijo na količino zaužite hrane kot fantje. Drugače pa med 
spoloma ni razlik, kar je razvidno tudi iz grafa. 
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Graf 5: Pojavljanje znakov motenj hranjenja glede na razred oziroma starost 
 

 
 
Iz grafa je razvidno, da so učenci 7. razreda na vseh področjih dosegli nižje rezultate kot 
učenci ostalih razredov, kar pomeni, da je učence v 7. razredu v primerjavi z ostalimi bolj 
strah tega, da bi se zredili, da se počutijo krive  po jedi, da je njihovo počutje odvisno od 
tega, koliko pojedo. Med dijaki srednje ekonomske šole in gimnazije ni razlik, razen na 
področju sestave, kjer se dijaki gimnazije bolj obremenjujejo s številom zaužitih kalorij, 
poskušajo različne diete, se odrekajo ogljikovim hidratom ipd. 
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Graf 6: Pojavljanje znakov motenj hranjenja glede na kraj bivanja 
 

 
 
Iz grafa je razvidno, da med dijaki glede na kraj bivanja ni razlik.  
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Graf 7: Pojavljanje znakov motenj hranjenja glede na športne dejavnosti, s katerimi 
se ukvarjajo osebe 
 

 
 

Iz grafa je razvidno, da so najnižje rezultate dosegle osebe, ki se ukvarjajo s tekom, in da 
so pri teh osebah znaki motenj hranjenja prisotni na vseh področjih (občutki krivde zaradi 
zaužite hrane, strah pred tem, da bi se zredile, obremenjevanje s telesno težo in hrano, 
pretirano omejevanje količine zaužite hrane, močna želja po tem, da bi bila vitke, 
kontroliranje teže z bruhanjem in drugimi neprimernimi metodami itd). Prav tako pretirano 
omejujejo količino zaužite hrane osebe, ki se ukvarjajo s plesom. Področje čustev je nizko 
tudi pri osebah, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami in jahanjem, kar kaže na to, da se 
precej obremenjujejo s svojo telesno težo, vendar ne omejujejo količine hrane, ne 
preštevajo kalorij ali kakor koli z neprimernimi metodami (bruhanje, pretiran šport, 
uporaba odvajal) uravnavajo svoje telesne teže.  
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Graf 8:  Indeks telesne mase 
 

 
 

Iz grafa je razvidno, da so najnižje rezultate dosegle osebe, ki so predebele in imajo ITM 
nad 30, kar pomeni, da se počutijo krive zaradi zaužite hrane, imajo strah pred tem, da bi 
se zredile, obremenjujejo se s telesno težo in hrano. Zaskrbljujoče nizke rezultate so te 
osebe dosegle pri nadzoru, kar pomeni, da z neprimernimi oblikami (bruhanje, uporaba 
odvajal, itd.) nadzorujejo svojo težo. 



 24 

Graf 9: Pojavljanje znakov motenj hranjenja glede na samopodobo 
 

 

 
 
 

Iz grafa je razvidno, da se tisti, ki imajo nizko samopodobo, bolj obremenjujejo kot tisti, ki 
imajo visoko samopodobo. Največje razlike se kažejo pri negativnih čustvih. To pomeni, 
da je osebe z nizko samopodobo strah, da bi se zredile, da se po jedi počutijo krivo, 
njihovo počutje je zelo odvisno od tega, koliko pojedo. 
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Graf 10: Kontroliranje teže z bruhanjem 
 

 
 

Iz grafa je razvidno, da večina anketirancev ne kontrolira teže z bruhanjem, 6 % pa jih to 
vendarle počne, kar je zaskrbljujoč podatek.  
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Graf 11: Kontroliranje teže z uporabo odvajal 
 

 
 

Iz grafa je razvidno, da 95 % vprašanih ne kontrolira teže z uporabo odvajali, 5 % pa jih 
vendarle kontrolira težo z uporabo odvajal. Glede na to, da je odstotek podoben kot pri 
bruhanju, bi lahko trdili, da ima približno 5 % anketiranih oseb motnje hranjenja. Od 100 
anketiranih oseb kaže 5 – 6 % znake motenj hranjenja in to je zelo zaskrbljujoč podatek. 
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Graf 12: Poznavanje pojma motnje hranjenja med mladostniki 
 

 
 

Iz grafa je razvidno, da je 80 % anketiranih mladostnikov že slišalo za motnje hranjenja, 20 
% pa ne. 
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Graf 13: Kam bi se mladostniki v primeru težav v zvezi z motnjami hranjenja obrnili 
po pomoč? 
 
 

 
 
Iz grafa je razvidno, da večina mladostnikov ve, kje poiskat pomoč v primeru težav v zvezi 
z motnjami hranjenja. Skoraj vsi, ki so na vprašanje odgovorila z DA, torej da vedo, kam 
se obrniti po pomoč, so napisali, da bi se obrnili na zdravnika, redkeje pa na psihologa ali 
psihiatra.  
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4.  ZAKLJUČEK  
 
S raziskovalno nalogo smo spoznale več o motnjah hranjenja. 
 
Predvidevale smo, da so znaki motenj hranjenja bolj prisotni pri srednješolcih kot pri 
osnovnošolcih (hipoteza 1). Raziskava te hipoteke ni potrdila, saj se znaki motenj hranjenja 
v večji meri pojavljajo pri osnovnošolcih, in sicer v 7. razredu. Menimo, da se mladi v 
osnovni šoli bolj obremenjujejo s problemom, kakšna je njihova zunanja podoba, postava 
oziroma telesna teža, in s strahom, da bi se zredili. 
 
Predvidevale smo, da se pri dekletih pojavlja več znakov motenj hranjenja kot pri fantih ( 
hipoteza 2). Hipoteza je potrjena, saj so se največje razlike med dekleti in fanti pokazale na 
področjih negativnih čustev in količine zaužite hrane. To pomeni, da se dekleta bolj 
obremenjujejo s hrano oziroma količino hrane, ki jo pojedo. Menimo, da se pri dekletih 
pojavlja več znakov zaradi tega, ker so dekleta občutljivejša zaradi svojega zunanjega 
izgleda kot fantje. 
 
Osebe, ki se ukvarjajo s športom so bolj podvržene motnjam hranjenja. Tudi ta hipoteza se 
je potrdila. Sklepamo, da so določene skupine športnikov obremenjuje z vzdrževanjem 
pričakovane zelo nizke telesne teže, vsi pa so izpostavljeni pritiskom tekmovanj, 
pričakovanj trenerjev ipd. 
 
Predvidevale smo, da večina mladostnikov pozna pojem motnje hranjenja (hipoteza 4). 
Hipotezo smo je potrdile. Menimo, da se mladostniki o tem veliko pogovarjajo v šoli in 
doma.  
 
Predvidevale smo, da so pri osebah z nižjo samopodobo bolj prisotni znaki motenj 
hranjenja (hipoteza 5). Tudi ta hipoteza je potrjena. Mislimo, da osebe, ki niso zadovoljne s 
svojim videzom in nimajo samospoštovanja, kažejo več znakov motenj hranjenja.  
 
Predvidevale smo, da so znaki motenj prehranjevanja v večji meri prisotni pri osebah z 
normalno telesno težo (glede na indeks telesne mase). Z raziskovalno smo to hipotezo 
ovrgle. Znaki motenj hranjenja se pojavljajo pri osebah z stopnjo 1. debelosti. Iz tega 
sklepamo, da te osebe občutijo krivdo zaradi zaužite hrane, da jih je strah, da bi se zredile, 
da se po jedi počutijo neprijetno.  
 
Predvidevale smo, da mladostniki ne vedo, kje v primeru težav poiskati pomoč (hipoteza 
7). Ta hipoteza ni potrjena. Ugotovile smo, da jih večina, ve kje najti pomoč v primeru, da 
imajo motnje hranjenja. Iz tega sklepamo, da se večina mladostnikov pogovarja o tem 
problemu, da so dovolj obveščeni o raznih organizacijah, ki jim lahko pomagajo v stiski. 
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ANKETA! 
 
 

Spoštovani! 
 
    Smo dijakinje 4. letnika Srednje šole Slovenska Bistrica in izdelujemo raziskovalno nalogo s področja 
psihologije s temo motnje hranjenja, saj se v današnjem času vedno več ljudi srečuje s tem problemom. 
Prosimo vas, da rešite to anketo in nam s tem pomagate pri izdelavi raziskovalne naloge. Anketa je 
anonimna. 
 
 
Spol:    moški  ženska  
Starost: ______ 
Višina: ______ 
Teža: ______ 
Razred: ______ 
Šola: __________________________ 
Izobraževalni program: ____________________ 
 
 
 

1. Se ukvarjaš s katerim športom? 
 
a) Ne  b) Da 

  
     S katerim športom se ukvarjaš ___________________________________? 

 
kolikokrat na teden________________ 

 
2. Zelo me je strah, da bi se zredil/zredila. 

 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

3. Tudi ko sem lačna/lačen, ne jem. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

4. Misli na težo in hrano mi otežujejo, da bi se osredotočil/osredotočila na stvari, ki me zanimajo 
(branje, gledanje TV, pogovarjanje). 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

5. Ko jem, razrežem hrano na majhne koščke. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

6. Vem koliko kalorij ima hrana, ki jo zaužijem. 
 
vedno  po navadi pogosto   včasih  redko  nikoli 
 

7. Jem skrivaj.  
 
vedno  po navadi pogosto     včasih  redko  nikoli 
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8. Po jedi se prisilim k bruhanju. 
 
vedno  po  navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

9. Po jedi se počutim zelo krivo. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

10. Močno si želim biti suh/suha. 
 
vedno  po navadi. pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

11. S športom se ukvarjam predvsem zato, da bi pokuril/pokurila kalorije, ki sem jih 
zaužil/zaužila.   
 
vedno  po navadi pogosto     včasih  redko  nikoli 
 

12. Dlje časa kot drugi potrebujem, da pojem svoj obrok hrane. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

13. Ne jem hrane, ki vsebuje ogljikove hidrate in sladkor. 
 
vedno  po navadi pogosto     včasih  redko  nikoli 
 

14. Moje počutje je zelo odvisno od tega, koliko pojem. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

15. Drugi me silijo, da moram jesti. 
 
vedno  ponavadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

16. Po zaužitju sladkarij se neprijetno počutim 
 
 vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

17. Velikokrat poskušam razne diete.  
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

18. Najbolje se počutim, ko imam prazen želodec. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

19. Strah me je, da ne bom mogel/mogla nehati jesti, ko bom enkrat začela. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

20. Pojem ogromne količine hrane naenkrat. 
 
vedno  po navadi pogosto    včasih  redko  nikoli 
 

21. Ali si kdaj kontroliral/kontrolirala svojo težo s pomočjo bruhanja? 
 
a) Da.  b) Ne.  c) Včasih. 
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22. Ali si že kdaj kontorliral/kontrolirala svojo težo z uporabo odvajal? 

 
a) Da.  b) Ne.  c) Včasih. 
 

23. Ali si že kdaj slišal/slišala za motnje hranjenja (anoreksija, bulimija)? 
 
a) Da.  b) Ne. 
 

24. Ali tvoja teža/postava vpliva na to, kaj misliš o sebi? 
 
sploh ne   1     2     3     4     5     6   močno 
 

25. Kako nezadovoljen/nezadovoljna si s svojo težo?  
 
sploh ne   1     2     3     4     5     6   močno 
 

26. Kako neprijetno ti je ob pogledu na svoje telo? 
 
sploh ne   1     2     3     4     5     6   močno 
 

27. Kako neprijetno ti je, če drugi vidijo tvojo postavo (npr. v skupnih garderobah, v           
kopalkah, kadar nosiš oprijeta oblačila)? 
 
sploh ne   1     2     3     4     5     6   močno 
 

28. S svojo postavo sem zadovoljen/zadovoljna.   
 
vedno    včasih  nikoli 
 

29. Zadovoljen/zadovoljna na sem s svojim videzom. 
 
vedno  včasih  nikoli 
 

30. Želim si, da bi bil/bila videti drugačen/drugačna.  
 
vedno  včasih  nikoli 
 

31. Ali veš, kje poiskati pomoč, če imaš motnje hranjenja? 
 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Urška Kacbek, Klavdija Hajd in Maruša Fijavž 

 
 


