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Postawy i zachowania dzieci w wieku szkolnym względem 
żywności i żywienia – wyniki badań jakościowych

Streszczenie

Cel artykułu: w pracy przedstawiono wyniki badań jakościowych dotyczących 
komponentów poznawczego, emocjonalnego oraz behawioralnego postaw dzieci 
w wieku szkolnym względem żywności i żywienia.

Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: w celu poznania sposobu 
myślenia, oceniania i reagowania dzieci na zagadnienia związane z żywnością 
i żywieniem zastosowano metody jakościowe, z wykorzystaniem zogniskowanych 
wywiadów grupowych. 

Główne wyniki badań: stwierdzono, że dzieci potrafią prawidłowo zidenty-
fikować produkty spożywcze korzystne dla ich zdrowia, jak również poprawnie 
wskazać żywność, której spożywanie należy ograniczyć, jednakże wykazano trud-
ności we wprowadzeniu tej wiedzy w codzienne zachowania dzieci.

Implikacje praktyczne: potrzeba zmian zachowań dzieci w wieku szkolnym 
przez opracowanie propozycji działań, które uwzględnią złożoność ich postaw i za-
chowań wobec żywności i żywienia, a także potrzeby zarówno te emocjonalne, jak 
i żywieniowe.

Implikacje społeczne: zrozumienie sposobu postrzegania i znaczenia pra-
widłowego żywienia dla dzieci w wieku szkolnym może pomóc w opracowaniu 
działań, które spowodują, że żywność o wysokich walorach zdrowotnych będzie 
bardziej dostępna dla dzieci, postrzegana jako bardziej atrakcyjna, a jej spożywanie 
traktowane jako norma w grupie rówieśniczej.

Kategoria artykułu: badawczy.

Słowa kluczowe: prawidłowe odżywianie, postrzeganie żywności, dzieci.

Kody JEL: D1, D01, I12 

Wstęp

Istotność problematyki zachowań dzieci w wieku szkolnym wobec żywności i żywienia 
uzasadnia fakt, iż młodzi ludzie odgrywają coraz więcej różnych ról w procesie decyzyjnym, 
tj. inicjują zakupy, doradzają przy zakupie, a także nabywają wybrane produkty, nie tylko 
dla siebie, ale również dla rodziny czy znajomych. Tak więc ich udział w procesie wybo-
ru produktów żywnościowych przez gospodarstwa domowe jest coraz bardziej znaczący. 
Obecność dzieci w rodzinie zmienia odczuwane wartości i potrzeby, co w konsekwencji 
przekłada się na poziom i strukturę wydatków oraz konsumpcję w gospodarstwie domowym 
(Gutkowska, Ozimek 2008).
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Badania z udziałem dzieci pozwalają na lepsze zrozumienie specyfiki ich zachowań, 
choć wymagają zastosowania skomplikowanych technik badawczych i ostrożności ze strony 
badaczy. Dzieci, jako podmiot badawczy charakteryzują się specyficznymi cechami w od-
niesieniu do komunikacji interpersonalnej, jak również szczególnymi predyspozycjami per-
cepcyjnymi. Jak zauważają Gutkowska i Ozimek (2008) dzieci w wieku szkolnym stają się 
coraz mniej zależne od osób dorosłych, a grupą odniesienia często staje się grupa rówie-
śnicza. W tym okresie formułowane są pierwsze opinie i oceny na dany temat, gdyż silnie 
rozwija się ciekawość poznawcza. Niestety, zachowania dzieci wobec żywności i żywienia 
wzbudzają wiele obaw. Związane jest to z niskim spożyciem owoców i warzyw oraz wyso-
kim spożyciem żywności bogatej w tłuszcz, cukier i sól (Yngve i in. 2005, s.236-245; Sikora 
i in. 2007, s. 373-380). Przyczyny takich wzorców konsumpcji mogą wynikać z wielu po-
wodów, począwszy od wrodzonych preferencji żywieniowych, a na wpływie społecznym 
i środowiskowym skończywszy (Popper, Kroll 2005, s. 75-87; Story i in. 2002, s. 40-51). 
Mimo, iż większość dzieci i młodzieży wykazuje zadowalającą świadomość żywieniową, to 
pojawiają się trudności we wprowadzeniu tej wiedzy w codzienne zachowania (Brown i in. 
2000, s. 230-235).

Wiele programów zaprojektowanych w celu kształtowania i poprawy zachowań żywie-
niowych dzieci podejmowanych jest bez zrozumienia czynników wpływających na decyzje 
nabywcze młodych ludzi (McKinley i in. 2005, s. 542-551). Utrudnia to innowacyjność 
w obszarze produktów, która może przyczynić się do dbałości o zdrowie i dobre samopoczu-
cie konsumentów, a także zwiększenia konkurencyjności przemysłu spożywczego (Carbone 
i in. 2002, s. 690-696). W związku z powyższym istnieje potrzeba lepszego zrozumienia 
wymagań i preferencji konsumentów, a w szczególności dzieci, by zapewnić im wybór żyw-
ności bezpiecznej i wysokiej jakości. 

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o pogarszającym się odżywianiu ludności 
i narastającym problemie otyłości. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że obecnie na 
świecie jest ponad miliard osób dorosłych z nadwagą, z czego przynajmniej 300 milionów 
osób jest otyłych1. Jako główne powody tej sytuacji wymienia się zwiększoną konsumpcję 
wysokokalorycznych oraz bogatych w tłuszcze i cukry produktów żywnościowych, a także 
zmniejszoną aktywność fizyczną. Dodatkowo coraz częściej podkreśla się także problem 
otyłości występujący wśród dzieci. Szacuje się, że około 22 miliony dzieci poniżej piątego 
roku życia jest otyłych. W Polsce problem ten nie jest tak bardzo dotkliwy jak w innych 
krajach Unii Europejskiej, jednak coraz częściej widoczne są także skutki nieprawidłowego 
sposobu odżywiania się i zaburzeń masy ciała, zarówno u dzieci, jak u dorosłych. W na-
wiązaniu do powyższych informacji celem przeprowadzonych badań była próba poznania 
postaw i zachowań dzieci w wieku szkolnym wobec żywności i żywienia. 

1  http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ [dostęp: lipiec 2014].
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Metodologia badań

Badania przeprowadzono w 2013 roku w Szkole Podstawowej w Lubawie (woj. war-
mińsko-mazurskie). Wybór profesjonalnych i komfortowych warunków do przeprowadze-
nia badań (studia fokusowego) w tym przypadku był niewskazany, ze względu na barierę 
swobodnego przeprowadzenia spotkania (możliwość skrępowania dzieci). Umieszczony na 
środku sali stół umożliwił swobodne przeprowadzenie spotkania. Badanie zostało przepro-
wadzone przez specjalnie przeszkoloną osobę – moderatora, na podstawie scenariusza skła-
dającego się z zestawu pytań. Przeprowadzono trzy zogniskowane wywiady grupowe (FGI), 
w których uczestniczyło po 9-10 przypadkowo wybranych uczniów szóstych klas szkoły 
podstawowej (11-12-latkowie). Uczestnicy badania charakteryzowali się otwartością, łatwo-
ścią komunikowania oraz umiejętnością słuchania innych. W żadnej z grup nie odnotowano 
konfliktów wewnątrzgrupowych. 

Ze względu na wyjątkową wrażliwość dzieci i ich podatność na wpływy zewnętrzne 
na etapie projektowania badań uwzględniono cechy psychomotoryczne oraz troskę o bez-
pieczeństwo dzieci. Zastosowanie techniki zogniskowanych wywiadów grupowych w ba-
daniach z udziałem dzieci pozwoliło zniwelować ograniczenia związane ze słabą umiejęt-
nością pisania i czytania wśród dzieci oraz zróżnicowanym tempem percepcji pytań wśród 
uczestników wywiadu audytoryjnego. 

Opracowane pytania zostały sprawdzone pod kątem jasności oraz zrozumienia w grupie 
(n = 10) uczniów szkoły podstawowej, w wieku 11 lat, nieuczestniczącej w badaniu właści-
wym. Pytania zostały zaprojektowane, aby uzyskać ogólny pogląd na styl życia 11-12-lat-
ków oraz ich postawy i zachowania wobec żywności i żywienia.

Dyskusja była prowadzona według opracowanego wcześniej scenariusza, umożliwiają-
cego obserwację dynamiki postaw uczestników oraz interakcji między nimi. Pytania w ba-
daniu jakościowym podzielono na cztery bloki tematyczne. Blok pierwszy koncentrował się 
na problematyce stylu życia dzieci, część druga dotyczyła kwestii związanych z żywnością 
i żywieniem. Pozostałe bloki tematyczne odnosiły się do postrzegania wybranych produk-
tów żywnościowych oraz prawidłowego odżywiania. Zastosowano techniki wspomagające, 
m.in. test niedokończonych zdań oraz burzę mózgów.

Wyniki przeprowadzonych badań dały podstawę do opracowania kwestionariusza wy-
wiadu, który zostanie wykorzystany w dalszych badaniach. 

Wyniki badań 

Styl życia 

Badania przeprowadzone w trzech FGI pokazały, iż zachowania dzieci są w dużym stop-
niu kształtowane przez różnego rodzaju medialne źródła przekazu, np. telewizję czy prasę 
popularno-naukową. Swoich wzorów dzieci poszukują w aktorach, muzykach i sportow-
cach, ponieważ są „bogaci”, sławni”, „pięknie wyglądają” i „mają idealne sylwetki”. Z wy-
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powiedzi, głównie dziewcząt, wynika, że niektóre celebrytki, szczególnie modelki, są „zbyt 
szczupłe”, bo „źle się odżywiają”, co nie spotkało się z aprobatą badanych.

Większość biorących udział w badaniu (25 osób) deklarowało dostęp do kompute-
ra, głównie w domu, jednak czas korzystania z niego był ograniczany przez rodziców –  
1-2 godziny dziennie, co dwa dni po godzinie lub tylko w weekendy.

Zachowania żywieniowe

Informacje zgromadzone podczas przeprowadzonych badań jakościowych dotyczących 
zachowań dzieci w wieku szkolnym wobec żywności i żywienia pogrupowano w pięć kate-
gorii przedstawionych w tabela 1.

Tabela 1
Główne kategorie zachowań wobec żywności i żywienia określonych podczas 
wywiadów grupowych wśród dzieci w wieku 11-12 lat

Zachowanie względem żywności 
i żywienia Wybrane wypowiedzi uczestników badania

Wybór miejsca, czasu i otoczenia 
konsumpcji żywności

„Najczęściej jem w domu z rodzicami”
„Jadam trzy posiłki – śniadanie, obiad i kolację”
„Czas spożywania posiłków jest uwarunkowany zajęciami 
w szkole i poza nią”

Najczęściej spożywane potrawy
spaghetti, pizza, hamburgery, nuggetsy, frytki, zupa pomidorowa, 
zupa ogórkowa, kotlet schabowy, napoje gazowane typu cola, soki 
owocowe, kompot

Najmniej lubiane produkty 
spożywcze kalafior, brokuł ,fasola, brukselka, kasza gryczana

Spożywanie śniadań

„Śniadanie jem przed wyjściem do szkoły wspólnie z rodzicami”
„Śniadania jem tylko w weekendy, bo w ciągu tygodnia nie mam 
czasu”
„Nie jadam śniadań, bo rano mi nie smakuje jedzenie”

Odmienne wzorce konsumpcji 
żywności w weekend i w ciągu 
tygodnia

„W weekend zazwyczaj nie jem śniadania, ale spożywam je zawsze 
przed pójściem do szkoły”
„W dni wolne śpię dłużej, dlatego nie jem śniadań”
„W weekend często się nudzę i podjadam pomiędzy posiłkami”
„W weekend odżywiam się zdrowiej i jem z rodziną”

Źródło: badania własne.

Pierwsze pytanie w bloku tematycznym odnoszącym się do żywności i żywienia doty-
czyło tego, co jest pierwszym skojarzeniem dzieci, gdy myślą o jedzeniu. Najczęściej dzieci 
odpowiadały, że ulubione potrawy, tj. pizza, zapiekanki, spaghetti, hamburgery, frytki oraz 
słodycze. Badani w niewielkim stopniu wymieniali mięso (obiadowe np. kotlet schabowy, 
mielony) jako produkty, które przychodzą im do głowy, gdy myślą o jedzeniu. Kolejną gru-
pą żywności, którą w pierwszej kolejności wskazywały dzieci, były produkty mleczarskie 
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tj. serki homogenizowane, „danonki”, mleko (w połączeniu z płatkami śniadaniowymi) 
oraz jogurty i twarogi. Inne odczucia, jakie towarzyszyły dzieciom w sytuacji, gdy myślały 
o jedzeniu, to „zaspokojenie głodu”, „przyjemność”, „zadowolenie” oraz „dobry humor”. 
Znacznie rzadziej jedzenie kojarzyło się z takimi odczuciami, jak głód, burczenie w brzu-
chu, apetyt czy ból brzucha.

Pozytywny jest fakt, iż dzieci deklarowały spożycie co najmniej trzech posiłków dzien-
nie, głównie w domu lub w szkole. Większość dzieci spożywała śniadania, najczęściej 
w domu z rodziną, w postaci płatków z mlekiem oraz kanapek z szynką, serem lub masłem 
orzechowym. Nikt nie zadeklarował, że spożywa śniadania w łóżku lub przed telewizo-
rem. Pojedyncze osoby twierdziły, że nie spożywają śniadań ze względu na brak czasu lub 
niechęć do porannych posiłków. Generalnie posiłki przygotowywane i spożywane w domu 
były postrzegane przez dzieci jako bardziej odżywcze niż te spożywane przez nie w restau-
racjach.

Wyniki badań naukowych dowodzą, że na wybory żywności dokonywane przez dzieci 
i ich preferencje wpływają m.in. czas i wygoda spożycia, wsparcie społeczne od przyjaciół, 
rodziny i nauczycieli, a prozdrowotne zachowania dorosłych zwiększają prawdopodobień-
stwo prawidłowego odżywiania i zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci (Kubik 
i in. 2004, s. 494-500). Jednak jednym z najważniejszych czynników warunkujących wybór 
żywności przez dzieci są ich preferencje pokarmowe. Szczególną rolę w wyborach żywności 
przez dzieci odgrywa smak, gdyż dzieci nie będą jadły czegoś czego nie lubią (Moreno i in. 
2007, s. 755-764). 

Wyniki badań własnych pozwoliły zauważyć niepokojące zjawisko ujawniające się pre-
ferowaniem przez dzieci żywności wysoko przetworzonej, typu fast food, kosztem pełno-
wartościowych posiłków. Stwierdzono zwiększone spożycie przekąsek podczas weeken-
dów, spowodowane głównie brakiem innych zajęć. 

Problem nieprawidłowego sposobu żywienia się dzieci i młodzieży był przedmiotem 
wielu badań naukowych, w tym badań własnych, które pozwoliły na zidentyfikowanie róż-
norodnych barier ograniczających prawidłowy sposób żywienia. Wśród nich wyróżniono 
specyficzne cechy produktów, tj. smak, zapach, wygląd (Stevenson i in. 2007, s. 417-434), nie-
zgodności między wielkością porcji, sytością i późniejszym dostarczeniem energii z żywno-
ścią (Ello-Martin i in. 2005, s. 236-241; Wansink, Chandon 2006, s. 326-332) oraz kontrolę 
zachowań ze strony rodziców, która wywołuje uczucie buntu prowadzące do niewłaści-
wych zachowań żywieniowych. Wyniki badań sugerują również, że dzieci i młodzież o ni-
skim statusie społeczno-ekonomicznym cechuje bardziej uboga dieta, niż ich rówieśników 
o lepszym statusie społeczno-ekonomicznym, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia 
(Hanson, Chen 2007, s. 263-285).

Postrzeganie żywności

Interesujących wyników dostarczyły opinie dzieci na temat produktów spożywczych, 
szczególnie zalecanych dla ich zdrowia i tych niekorzystnie na nie wpływających. Do 
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pierwszej grupy osoby badane zaliczyły głównie owoce i warzywa, choć były to produk-
ty najrzadziej przez nich spożywane. Innymi wymienianymi przez badanych produktami 
były produkty mleczne oraz potrawy z mięsa, np. kotlet schabowy. Wśród korzyści, które 
przynoszą wymieniano na pierwszym miejscu witaminy (w przypadku owoców i warzyw). 
Inne wyjaśnienia to: „są zdrowe i zawierają dużo dobrych składników” oraz „pozwalają żyć 
dłużej”, „dodają energii i siły do zabawy”, „powodują, że się będzie wielkim”. Można więc 
stwierdzić, iż dzieci wiedzą, które produkty żywnościowe są korzystne dla ich zdrowia, 
choć nie ma to przełożenia na ich rzeczywistą konsumpcję. Otrzymane wyniki dowiodły 
również, że dzieci są świadome istnienia produktów, które nie są korzystne dla ich stanu 
zdrowia, wśród których wymieniano chipsy, żywność typu fast food, słodycze oraz napoje 
gazowane np. coca-cola, pepsi itp. Wymienione produkty uznano za niekorzystne dla zdro-
wia, ponieważ „nie mają naturalnych składników”, „zawierają dużo soli”, „można się nimi 
zatruć”, „mają dużo konserwantów i sztucznych barwników” i „psują się po nich zęby” oraz 
„zawierają cholesterol”.

W celu zweryfikowania wcześniej omówionych prawidłowości i określenia reakcji dzie-
ci na wybrane produkty spożywcze zastosowano technikę burzy mózgów. Dzieci poproszo-
no o podawanie skojarzeń z następującymi produktami:
Mleko: wywoływało pozytywne odczucia u dzieci, a jego spożycie było kojarzone z po-

zytywnym wpływem na zdrowie – „Mleko jest dobre dla rozwoju kości i zębów” oraz 
z płatkami śniadaniowymi i kakao.

Czekolada: powodowała pozytywne reakcje u uczestników badania, głównie ze względu 
na smak i odczucia po konsumpcji – „Bardzo pomaga poprawić humor, gdy jest się 
smutnym”; była kojarzona ze słowami „energia” i „cukier”, „Milka”, „Wedel” i gorącym 
napojem do picia.

Ryby: generalnie wywoływały negatywne skojarzenia ze względu na ich smak, zapach 
i obecność ości, choć pojawiły się również powiązania z obecnością kwasów omega-3.

Chipsy: wywoływały pozytywne skojarzenia, powiązane głównie z dobrą zabawą, imprezą 
i dobrym smakiem; pojawiły się także określenia takie, jak „niezdrowe”, „uzależnienie”, 
przybieranie na wadze” i „można jeść je tylko czasem”.

Frytki: większość dzieci deklarowała ich spożycie i wywoływały ogólne zadowolenie, co do 
smaku; były również powiązane z negatywnymi określeniami, tj. tuczące, niezdrowe, tłuste.

Warzywa: były kojarzone głównie z witaminami, pomimo tego nie wzbudzały entuzjazmu 
dzieci wobec ich spożywania, bo były postrzegane jako mało smaczne.
Uczestników badania zapytano także, czy znają przypadki, w których spożywana żyw-

ność nie była bezpieczna dla zdrowia konsumentów. Nikt z badanych nie potrafił wymienić 
żadnego incydentu natury „skandalu związanego z żywnością”. Zagrożenia związane z żyw-
nością kojarzone przez dzieci to głównie zatrucia pokarmowe, np. grzybami czy spowodo-
wane spożyciem nieświeżych produktów żywnościowych. Jako konsekwencje wymieniano 
w tym przypadku „ból brzucha” i „złe samopoczucie”. Wśród odpowiedzi uzasadniających 
uznanie wybranych produktów, jako niekorzystnie wpływających na zdrowie wymieniano 
fakt, że „rodzice mi tak powiedzieli”, „wszyscy tak mówią”. Zapytano, więc badanych skąd 
czerpią informacje na temat korzyści i zagrożeń związanych z żywnością.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   178 2015-05-20   10:19:36



DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, KATARZYNA STANIEWSKA 179

Otrzymane wyniki pokazały, że dzieci czerpią wiedzę na temat żywności i żywienia 
przede wszystkim od rodziny „Mama jest ciągle na diecie, więc zawsze mi mówi, co mam 
jeść”. W dalszej kolejności wymieniano nauczycieli: Informacje o tym jak się odżywiać 
przekazywane są nam na lekcjach przyrody”, znajomych: „Jeśli koledzy zjedzą coś co im 
smakowało, to zachęca mnie to do spróbowania” oraz media: „W reklamach pokazywana 
jest głównie „niezdrowa” żywność”, „W reklamach występowały znane osoby, które zachę-
cają do picia mleka”, „Nie wierzę reklamom, bo piję soki i nie zawsze jestem zdrowy”

Przeprowadzone badania pokazały, jak bardzo slogany zaczerpnięte z medialnego wi-
zerunku żywności i żywienia przenikają w środowisko i świadomość młodzieży. Przekazy 
medialne, w tym reklamy odgrywają istotną rolę w kształtowaniu zachowania dzieci i mło-
dzieży, wpływając na motywację, cele, wartości i aspiracje młodych odbiorców (Sanecka 
2013, s. 19-36). Mimo coraz silniej eksponowanego trendu kształtowania świadomości kon-
sumenckiej, w przekazach medialnych związanych z żywnością często pojawiają się ko-
munikaty reklamowe dotyczące produktów o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru i niskiej 
wartości odżywczej, które są zapamiętywane i powtarzane przez młodych odbiorców. Jeżeli 
zatem pozostawi się dziecko bez nadzoru podczas oglądania telewizji, w tym reklam, można 
spodziewać się sytuacji, w której to środki masowego przekazu, a nie rodzina będą kształto-
wać moralną świadomość żywieniową młodych Polaków. 

Prawidłowe odżywianie

Zgromadzony materiał źródłowy dowiódł, że prawidłowe odżywiane było przez dzieci 
głównie kojarzone ze spożywaniem owoców, warzyw i wody. Nieliczne osoby wymieniły 
również mleko i ciemne pieczywo. Zdaniem dzieci, prawidłowo się odżywiać to: „spożywać 
pięć posiłków dziennie”, „jeść regularnie”, „spożywać dużo owoców, warzyw oraz soków 
i wody”, a także „nie jeść fast foodów”. 

Badani twierdzili, że ten, kto się prawidłowo odżywia: „nie jest otyły”, „lepiej się czuje” 
i „ma więcej energii”, a także „dłużej żyje”, „nie choruje” i „lepiej wygląda”. Wymieniano 
też wady prawidłowego odżywiania, tj.: „utrata przyjemności z jedzenia”, „konieczność re-
gularnego spożywania posiłków” oraz presję społeczną – „inni się naśmiewają, jeśli ktoś 
w grupie nie chce jeść pizzy”. 

Niepokojący jest fakt, że wszyscy uczestnicy badania stwierdzili, że nie odżywiają się 
prawidłowo, a tylko nieliczni widzieli możliwość zmian swoich zachowań żywieniowych. 
Wśród ewentualnych działań zachęcających ich do prawidłowego odżywiania wymieniali 
głównie „wsparcie rodziców”. Potwierdza to znaczący wpływ rodziny jako czynnika warun-
kującego prawidłowy sposób żywienia dzieci, do której powinny być skierowane działania 
edukacyjne. Jest to szczególnie ważne, ponieważ wyniki badań naukowych dowodzą, że 
młodzież o lepszych wzorcach żywieniowych to taka, która jest motywowana i wspierana 
przez rodziców, by wybierać i spożywać produkty korzystnie wpływające na ich zdrowie 
(Monge-Rojas i in. 2005, s. 33-40).
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Dzieci twierdziły również, że „podpatrywanie innych, którzy lepiej się czują odżywiając 
się zdrowo”, „samokontrola” oraz „spożywanie większej ilości warzyw i owoców”, „jedzenie 
na śniadanie owoców zamiast chipsów”, a „słodyczy tylko w weekendy”, to kolejne działania, 
które mogłyby wpłynąć na zmianę ich sposobu żywienia na bardziej korzystny dla zdrowia.

Badania pozwoliły na określenie głównych czynników, które zdaniem dzieci stanowią 
bariery w prawidłowym sposobie odżywiania (por. tabela 2).

Tabela 2
Główne bariery prawidłowego sposobu odżywiania wymieniane przez dzieci w wieku 
11-12 lat

Postrzegana bariera prawidłowego 
sposobu żywienia Wybrane wypowiedzi uczestników badania

Wygląd
„Nie podoba mi się wygląd potraw z warzywami, są za mało kolorowe”
„Jadłbym więcej warzyw, gdyby ładniej wyglądały na talerzu”
„To co niezdrowe ładniej wygląda i ma fajniejsze opakowanie”

Smak

„Warzywa nie są smaczne”
„Słodycze zdecydowanie lepiej smakują niż warzywa”
„ Zdrowa żywność jest za mało słona”
„Nie wiem dlaczego, ale to co zdrowe nie smakuje tak dobrze, jak 
„fast foody”
„Owoce i warzywa nie zawsze są świeże, a czekolada zawsze jest 
dobra”

Możliwość zaspokojenia uczucia 
głodu

„Warzywami nie można się najeść”
„Zupą nie najem się tak jak chipsami”
„Jem fast foody, bo nie trzeba na nie długo czekać”

Otoczenie społeczne

„Rodzice nie dają mi przykładu jak się prawidłowo odżywiać”
„Jem to co jedzą koledzy”
„Rodzice chowają przede mną słodycze, ale ja zawsze je znajduję 
i zjadam potajemnie”
„Mama mi mówi, że muszę więcej ćwiczyć i nie wolno mi jeść 
chipsów, tylko owoce i warzywa, a ja i tak jem chipsy”

Źródło: jak tabeli 1.

Wiele badań dowodzi, że czynnikiem decydującym o zakupie i spożywaniu określonych 
produktów spożywczych jest ich smak i wygląd (Kubik i in. 2005; Contento i in. 2006, s. 
575-582). Wyniki badań własnych również wskazały smak i wygląd produktów jako głów-
ne bariery w prawidłowym sposobie odżywiania się dzieci. Żywność o wysokich walo-
rach zdrowotnych nie kojarzyła się dzieciom z ładnym wyglądem i smacznymi posiłkami. 
Sugerowały, że żywność wysoko przetworzona jest smaczniejsza, szybciej zaspokaja głód 
i jest ładniej opakowana.

Do czynników ograniczających prawidłowy sposób żywienia się dzieci zalicza się rów-
nież ograniczoną dostępność żywności o wysokich walorach zdrowotnych w szkolnych sto-
łówkach, a z drugiej strony łatwą dostępność żywności wysoko przetworzonej (Shepherd 
i in. 2006, s. 239-257). Ponadto zauważalne jest, że nieprawidłowe wzorce żywieniowe prze-
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kazywane są dzieciom przez rodziców, a wpływ rówieśników kształtuje poczucie, że prawi-
dłowe odżywianie nie jest popularne. Powoduje to tendencję do kojarzenia tzw. „niezdrowej 
żywności” z pożądanymi odczuciami takimi, jak przyjaźń, przyjemność i relaks (Shepherd 
i in. 2006). W wielu kulturach i grupach społecznych, powody konsumpcji lub odrzucenia 
poszczególnych pokarmów są związane z obawami o tożsamość, wizerunek, przynależność 
i status społeczny (Fox, Ward 2008, s. 2585-2595 Tivadar, Luthar 2005, s. 215-233). Może 
to stanowić sygnał do podjęcia działań umożliwiających większą dostępność wysokowar-
tościowej żywności, propagowanie prawidłowego sposobu odżywiania przez całe rodziny 
i jego kreowanie jako pewnej normy społecznej (O’Dea 2003, s. 497-501).

Podsumowanie 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych, 
stwierdzono, że dzieci w wieku szkolnym potrafią prawidłowo zidentyfikować produkty 
spożywcze korzystne dla ich zdrowia, jak również wskazać żywność, której spożywanie 
należy ograniczyć. Pozytywnie należy także ocenić świadomość dzieci, dotyczącym po-
wiązania rodzaju spożywanej przez nich żywności ze stanem ich zdrowia oraz umiejętność 
uzasadnienia tego wpływu. 

Jako główne źródła wiedzy o żywności i żywieniu badani wymieniali rodzinę, placówki 
oświatowe oraz media. W ramach edukacji konsumenckiej powinno się zatem przeciwdzia-
łać niekorzystnym wzorom zachowań konsumpcyjnych przez dostarczanie norm racjonalne-
go żywienia, a także kształtowanie odpowiedniego systemu wartości.

Niepokojący jest fakt, iż w odczuciu dzieci angażowanie się w prawidłowy styl odży-
wiania symbolizuje coś niepożądanego i powodującego rodzaj ryzyka społecznego. Decyzje 
jednostki dotyczące przejawiania zachowań niekorzystnych dla zdrowia, zamiast zachowań 
prozdrowotnych, warunkowane mogą być potrzebą zapewnienia miejsca w grupie rówieśni-
czej i wzmocnienia własnego wizerunku. W związku z powyższym może być to postrzegane 
jako głęboko racjonalne postępowanie, często wybierane przez młodych ludzi. W tym kon-
tekście można stwierdzić, że dla dobrego, społecznie i emocjonalnie, samopoczucia dzieci 
istotne jest dokonywanie wyborów żywności, które powodować będą poczucie zadowolenia 
i silnej więzi społecznej z innymi. Problemem jest fakt, iż są to często wybory żywności 
o niskich walorach zdrowotnych. Wyzwaniem jest zatem opracowanie rozwiązań i propo-
zycji działań, które uwzględnią złożoność codziennych zachowań dzieci wobec żywności 
i żywienia, a także ich potrzeby zarówno emocjonalne, jak i żywieniowe.

Bibliografia

Brown K., McIlveen H., Strugnell C. (2000), Nutritional awareness and food preferences of young 
consumers, “Nutrition & Food Science”, No. 30.

Carbone E.T., Campbell M.K., Honess-Morreale L. (2002), Use of cognitive interview techniques in 
the development of nutrition surveys and interactive nutrition messages for low-income popula-
tions, “Journal of the American Dietetic Association”. No. 102.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   181 2015-05-20   10:19:37



182 POSTAWY I ZACHOWANIA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM WZGLĘDEM ŻYWNOŚCI...

Contento I.R., Williams S.S., Michela J.L., Amie B. Franklin Ed.D. (2006), Understanding the food choice 
process of adolescents in the context of family and friends, “Journal of Adolescent Health”, No. 38.

Ello-Martin J.A., Ledikwe J.H., Rolls B.J. (2005), The influence of food portion size and energy 
density on energy intake: implications for weight management, “American Journal of Clinical 
Nutrition”, No. 82(1).

Fox N.J., Ward K.J. (2008), You are what you eat? Vegetarianism, health and identity, “Social Science 
& Medicine”, No. 66(12).

Gutkowska K., Ozimek I. (2008), Zachowania młodych konsumentów na rynku żywności, Wydaw-
nictwo SGGW, Warszawa.

Hanson M.D., Chen E. (2007), Socioeconomic status and health behaviors in adolescence: a review 
of the literature, “Journal of Behavioral Medicine”, No. 30(3).

Kubik M.Y., Leslie Lytle R.N., Jayne R.D, Fulkerson A. (2005), Fruits, vegetables, and football: 
Findings from focus groups with alternative high school students regarding eating and physical 
activity, “Journal of Adolescent Health”, No. 36.

McKinley M.C., Lowis C, Robson P.J., Wallace J.M.W., Morrissey M., Moran A., Livingstone M.B.E. 
(2005), It’s good to talk: children’s views on food and nutrition, “European Journal of Clinical  
Nutrition”, No. 59.

Monge-Rojas R., Garita C., Sánchez M., Muñoz L., (2005), Barriers to and Motivators for Healthful 
Eating as Perceived by Rural and Urban Costa Rican Adolescents, “Journal of Nutrition Educa-
tion and Behavior”, No. 37(1).

Moreno L.A., Gonza´lez-Gross M., Kersting M., Molna D, De Henauw S., Beghin L., Sjostrom M., 
Hagstromer M., Manios Y., Gilbert C.C., Ortega F.B. (2012), Vitamin D status among adolescents 
in Europe: the Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence study, “British Journal of 
Nutrition”, No. 107(05).

O’Dea J.A. (2003), Why do kids eat healthful food? Perceived benefits of and barriers to healthful 
eating and physical activity among children and adolescents, “Journal of The American Dietetic 
Association”, No.103(4).

Popper R., Kroll J.J. (2005), Conducting sensory research with children, “Journal of Sensory Studies”, 
No. 20.

Shepherd J., Harden A., Rees R., Brunton G., Garcia J., Oliver S. (2006), Young people and healthy 
eating: a systematic review of research on barriers and facilitators, “Health Education Research 
Theory and Practice”, No. 21(2).

Sikora E., Leszczyńska T., Szymański P. (2007), Share of fast food products in dietary behaviour of 
young people, “Polish Journal of Food and Nutrition Science”, No. 57(3). 

Stevenson C., Doherty G., Barnett J., Muldoon O., Trew K. (2007), Adolescents’ views of food and 
eating: identifying barriers to healthy eating, “Journal of Adolescence”, No. 30(3).

Sanecka E. (2013), Manipulacja w reklamie telewizyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży. „Kultura – 
Media – Teologia”, nr 13.

Story M., Neumark-Sztainer D., French S. (2002), Individual and environmental influences on ado-
lescents eating behaviors, “Journal of the American Dietetic Association”, No. 102(3 Suppl.).

Tivadar B., Luthar B. (2005), Food, ethics and aesthetics, “Appetite”, No. 44.
Wansink B., Chandon P. (2006), Meal size, not body size, explains errors in estimating the calorie 

content of meals, “Annals of Internal Medicine”, No. 145(5).
Warrington M., Younger M. (2010), ‘Life is a tightrope’: reflections on peer group inclusion and 

exclusion amongst adolescent girls and boys, “Gender and Education”.
Yngve A., Wolf A., Poortvliet E., Elmadfa I., Brug J., Ehrenblad B., Franchini B., Haraldsdóttir J., 

Krølner R., Maes L., Pérez-Rodrigo C., Sjöström M., Thórsdóttir I., Klepp K.-I. (2005), Fruit and 

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   182 2015-05-20   10:19:37



DOMINIKA JAKUBOWSKA, MONIKA RADZYMIŃSKA, KATARZYNA STANIEWSKA 183

Vegetable Intake in a Sample of 11-Year-Old Children in 9 European Countries: The Pro Children 
Cross-Sectional Survey, “Annals of Nutrition and Metabolism”, No. 49.

Attitudes and Behaviours of School-Age Children towards Food  
and Diet – Qualitative Research Findings

Summary

Article aim: in their study, the authors presented qualitative research findings 
concerning the cognitive, emotional and behavioural components of attitudes dis-
played by school-age children towards food and diet.

Type of the used research methodology: in order to learn the way of children’s 
thinking, evaluation and reaction to the issues related to food and diet, the authors 
applied the qualitative methods with the use of focus groups. 

Main research findings: the authors stated that children were able to correctly 
identify the food products beneficial to their health as well as to correctly indicate 
the food whose consumption should be reduced; however, there were revealed dif-
ficulties in introduction of that knowledge to children’s daily behaviours.

Practical implications: the need to introduce changes in school-age children’s 
behaviours through development of the proposal of measures, which will take into 
account the complexity of their attitudes and behaviours towards food and diet, as 
well as the needs, both emotional and nutritional.

Social implications: understanding the way of perception and importance of 
the correct diet for the school-age children may help in development of the meas-
ures that will cause that food of high health qualities will be more accessible to 
children, perceived as more attractive, and its consumption will be treated as the 
standard in the peer group.

Article category: research.

Key words: correct diet, food perception, children.

JEL codes: D1, D01, I12 

Отношение и поведение детей школьного возраста по отношению 
к продуктам питания и к питанию – результаты качественных 
исследований

Резюме

Цель статьи: в работе представили результаты качественных исследова-
ний, касающихся познавательного, эмоционального и бихевиорального ком-
понентов отношения детей школьного возраста к продуктам питания и к пи-
танию.

Вид использованной исследовательской методологии: для того, что-
бы узнать способ мышления, оценки и реакции детей на вопросы, связанные  
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с продуктами питания и питанием, применили качественные методы с ис-
пользованием фокус-групп. 

Основные результаты исследований: констатировали, что дети умеют 
правильно выявить продукты питания, благоприятные для их здоровья, а так-
же правильно указать пищу, потребление которой следует ограничить. Тем не 
менее указали на трудности во введении этих знаний в повседневное поведе-
ние детей.

Практические импликации: необходимость в изменении поведения де-
тей школьного возраста путем разработки предложений действий, которые 
учтут сложность их отношения и поведения по отношению к продуктам пита-
ния и к питанию, а также потребности – как эмоциональные, так и связанные 
с питанием.

Социальные импликации: понятие способа восприятия и значения пра-
вильного питания для детей школьного возраста может помочь в разработке 
действий, которые приведут к тому, что продукты питания с высокими оздо-
ровительными ценностями будут более доступны для детей, воспринимае-
мые как более привлекательные, а их потребление восприниматься как норма  
в группе сверстников.

Категория статьи: исследовательская.

Ключевые слова: правильное питание, восприятие продуктов питания, дети.

Коды JEL: D1, D01, I12 
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