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Modell for resultatmålsystem

 Gjennomført i felt fra 29. august til 9. september 2022

 Metode: Bruk av panel på Internett 

 Utvalget består av foreldre/foresatte som har barn på barneskolen (1.- 7. trinn). Både foresatte og barnet i 
1518 husholdninger svarte på undersøkelsen. 

 Norstat har vært ansvarlig for gjennomføring av feltarbeidet.

 Alle forskjeller på grupper som er nevnt i denne rapporten er minst signifikante på 5 %-nivå. På grunn av
smale målgrupper, foresatte og elever som går fra 1. til 7. trinn, er  ikke resultatene vektet.

 Rapport: Opplysningskontoret for frukt og grønt v/ Tore Angelsen

Om undersøkelsen
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Modell for resultatmålsystem

• De fleste foreldre/foresatte legger noe mat og drikke i sekken til elever på barneskoletrinn og frukt/bær og grønnsaker 
er stort sett med. 

• I september 2022 har det blitt mer frukt og grønt i skolesekkene sammenliknet med vår 2018. I tillegg har det blitt mer 
oppkuttet/biter av frukt og grønt i sekkene. Økningen i andel som har med frukt og grønt hjemmefra ser en både fra 
foresattes svar og hva elevene selv svarer.

• Elever som går på skoler med foreldrebetalt Skolefrukt, men som ikke abonnerer, svarer i større grad at de har med 
seg frukt/bær hjemmefra enn elever som går på skoler helt uten Skolefrukt. Dette indikerer at ordningen med 
foreldrebetalt Skolefrukt også virker positivt for elever som ikke abonnerer. Årsaker kan være større fokus på frukt og 
grønt, samt ranselpost og annen informasjon som informerer om viktigheten av å spise frukt og grønt i skoletiden.

• Omtrent én av tre skoler har enten gratis frukt og grønt ordning eller foreldrebetalt fra Skolefrukt. Det er færre skoler 
som tilbyr foreldrebetalt ordning på Skolefrukt i 2022 enn i 2018. Pandemien er antakelig en hovedårsak til dette. 

• I tillegg er det færre som abonnerer på skoler som har en foreldrebetalt ordning. Noe av årsaken kan være at flere 
legger med frukt og grønt i ranslene og økt bruk av oppkuttet frukt/grønt i matboksene.

Oppsummering (i)
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Modell for resultatmålsystem

• Omtrent 8 av 10 elever/foresatte som abonnerer på Skolefrukt er fornøyd med ordningen, som er relativt likt som i 
2018.  Det at elevene får frukt hver dag og at det er lettvint/slipper å legge ved frukt er viktige årsaker til at 
foresatte/elever er fornøyd.

• Det at en tar med frukt og grønt hjemmefra og at Skolefrukt oppleves som dyrt er viktigste argumenter for ikke å 
abonnere på ordningen

• Frukt og grønt produkter via Skolelyst er mest utbredt på Østlandet. Her er det fire av ti som har tilbudet, mens det i 
resten av landet kun er én av fem elever.

• På skoler med tilbud av frukt- og grøntprodukter fra Skolelyst er det først og fremt fruktdrikker og smoothie som en 
abonnerer på. Svært få abonnerer på minigulrøtter eller minipaprika, og hvis en abonnerer på dette, er det for få 
dager (én til tre i uka).

• I hjemmene generelt kutter foreldrene opp frukt eller grønnsaker til barna i større grad i 2022 enn i 2018. I tillegg 
opplever barna at frukt og grønnsaker gjør det en spiser bedre.

Oppsummering (ii)
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Hva foresatte/foreldre legger i sekken
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86 % av  foreldrene lager matpakke eller legger noe mat og drikke i sekken til elever på 
barneskoletrinn (1. – 7. trinn).

Spm til foresatte: Tenk på forrige skoledag for eleven som skal svare på undersøkelsen. Hvem lagde matpakken og/eller la noe 
av mat og drikke ned i sekken? Flere svar mulig. 

(N: 1518) 

57%

30%

18%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg som nå svarer

En annen
foreldre/foresatt
/voksen person

Barnet selv

Ingen

86 %

Har svart enten «jeg som nå svarer» 
eller en annen 
foreldre/foresatt/voksen person

På trinnene 1. – 4. er denne andelen 
94 %, mens den er 75 % fra 5. – 7. 
trinn.



Totalt sett er det 85 % av foreldrene som lager matpakke/legger ved mat og drikke i 
sekken hvor det er noe med frukt og grønt.

Tenk på forrige skoledag for eleven som skal svare på undersøkelsen, hva la du/dere ved av grønnsaker/frukt/bær i 
matpakken/skolesekken? Med grønnsaker tenker vi for eksempel på gulrøtter, tomater og salat, men ikke poteter. Flere svar mulig. 

20%

53%

18%

1%

10%

31%

5%

13%

4%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hel frukt

Biter av frukt/oppdelt frukt

Bær

Kun litt frukt/bær på brødskivene

Hel grønnsak

Biter av grønnsaker/oppdelte grønnsaker

Kun litt grønt på brødskivene

Ikke noe frukt og grønnsaker

Annet:

Vet ikke/husker ikke

73,7% frukt 
og bær

42 % 
grønnsaker

(N: 1299 i 2022) – Utvalg:  Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag 
(gjelder 86 % av familiene). 

FRUKT OG BÆR:
Skoler med foreldebetalt ordning:
• Har abonnement (80): 63,7 % 
• Har ikke abonnement (237): 77,2 %

Skoler med gratis frukt/grønt (76): 59 %
Skoler uten skolefruktordning (901): 75,2 %

GRØNNSAKER:
Skoler med foreldebetalt ordning:
• Har abonnement (80): 36,3 % 
• Har ikke abonnement (237): 42,2 %

Skoler med gratis frukt/grønt (76): 42,1 %
Skoler uten skolefruktordning (901): 42 %

ANNET
På annet er det 2 % som har svart noe med 
frukt og grønt, spesielt mange på smoothie. 
Andre svar er yoghurt, nøtter eller at en har 
Skolefrukt. Total sett 85 % (1103/1299) som 
har svart noe med frukt og grønt.

1093 (krysset av for frukt/grønt) + 10 ( har svart noe med 
frukt og grønt på annet og ikke krysset av ellers) = 1103 



Foreldrene bidrar med mer frukt og grønt i matpakken/sekken i september 2022 i 
forhold til vår 2018. Det blir også mer biter/oppdelt frukt og grønt. *

Tenk på forrige skoledag for eleven som skal svare på undersøkelsen, hva la du/dere ved av grønnsaker/frukt/bær i 
matpakken/skolesekken? Med grønnsaker tenker vi for eksempel på gulrøtter, tomater og salat, men ikke poteter. Flere svar mulig. 

20%

53%

18%

1%

10%

31%

5%

13%

4%

1%

25%

39%

11%

10%

21%

3%

21%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hel frukt

Biter av frukt/oppdelt frukt

Bær

Kun litt frukt/bær på brødskivene

Hel grønnsak

Biter av grønnsaker/oppdelte grønnsaker

Kun litt grønt på brødskivene

Ikke noe frukt og grønnsaker

Annet:

Vet ikke/husker ikke

Sep. 2022

Vår 2018

2022: 73,7 % frukt og bær *

2018: 63,2 % frukt og bær 

2022: 42 % grønt *

2018: 31,1 % grønt

(N: 1299 i 2022 og 888 i 2018):  Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige 
skoledag (gjelder 86 % av familiene i 2022 og 85 % i 2018). Alle med elever i 1.-7. klasse

* = signifikante 
forskjeller på 1 % 
nivå.

*
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Elevene svarer (Nå kommer Del 2 av undersøkelsen, og du kan hente barnet 

som skal svare. Du sitter sammen med barnet når det deltar slik at du kan hjelpe til med å forstå og besvare spørsmålene).



8 av 10 elever svarer at de hadde med seg noe av frukt og grønnsaker 
på skolen

Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskiven) forrige gang du var på skolen?

67%

37%

18%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

(N: 1518 elever)



Frukt og grønnsaker på skolen, 2022 sammenliknet med 2018

Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskiven) forrige gang du var på skolen?

67%

37%

18%

2%

58%

29%

27%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

Sep_2022

Vår2018

(N: 1518 elever i 2022 og 1043 elever i 2018, alle i 1. – 7. trinn)

Det er klart flere elever  som 
har med seg hhv. frukt/bær og 
grønnsaker på skolen i 
september 2022 sammenliknet 
med vår 2018. (sign. 1 %-nivå)



Skolefrukt ser ut til å bidra positivt også for elever som ikke abonnerer

Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskiven) forrige gang du var på skolen?

73,6 %

37,5 %

15,4 %

1,1 %

67,6 %

36,9 %

17,2 %

2,3 %

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 100,0 %

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

Elever som ikke abonnerer
på skoler med
foreldrebetalt Skolefrukt
(280)

Elever på skoler uten
foreldrebetalt eller gratis
Skolefrukt * (1044)

Undersøkelse i september 2022, 1. – 7. trinn. Utvalgte er alle, bortsett fra elever som går på skoler med gratis Skolefrukt.

På skoler med foreldrebetalt Skolefrukt, blant 
elever som ikke abonnerer, er det flere elever  som 
har med seg frukt/bær på skolen sammenliknet 
med elever som går på skoler uten 
skolefruktordning. Signifikant forskjell på 5 %-nivå.

Tilsvarende resultat fikk en også i 2018 
undersøkelsen.

* Elever som går på skoler med fruktordning fra Skolelyst 
(mest fruktdrikker), men som ikke har Skolefrukt ellers, er 
med i utvalget: Elever på skoler uten foreldrebetalt eller 
gratis Skolefrukt. I dette utvalget er også de som ikke vet 
om skolen har fruktordninger eller som ikke bekrefter at de 
har en ordning fra Skolefrukt.no (abonnement eller gratis).

Ved å ta bort de som går på skoler med fruktordning fra 
Skolelyst i tillegg, blir andelen frukt/bær fortsatt 67,6 % 
(utvalg= 707)

Ved kun å benytte de som bekrefter at de ikke har noen 
frukt/grønt ordninger på skolen blir andelen frukt/bær 66,3,% 
(utvalg= 350) (fortsatt signifikant mot elever som ikke 
abonnerer på skoler med foreldrebetalt Skolefrukt på 5 % -
nivå)



Hel frukt eller biter?

13

Frukten/bærene du hadde med, var det hel frukt eller biter av frukt, eller bær? 

45%

38%

28%

17%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppkuttet frukt/frukt i biter som omtrent
tilsvarer en hel frukt

Småfrukt som druer eller bær

Hel frukt som eple, banan, pære eller liknende

Oppkuttet frukt/frukt i biter, men som bare
tilsvarer en liten del av en hel frukt

Annet:

(N: 1016 elever som hadde med seg enten frukt eller bær sist de var på skolen )



45%

38%

28%

17%

37%

33%

38%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppkuttet frukt/frukt i biter som
omtrent tilsvarer en hel frukt

Småfrukt som druer eller bær

Hel frukt som eple, banan, pære eller
liknende

Oppkuttet frukt/frukt i biter, men
som bare tilsvarer en liten del av en

hel frukt

Sep_2022

Vår2018

Det er flere som har med oppkuttet 
frukt og småfrukt som druer eller 
bær i 2022 sammenliknet med 2018, 
mens det er mindre bruk av hel 
frukt.

Signifikante forskjeller:
1 % nivå på oppkuttet frukt og hel frukt
5 % nivå på småfrukt som druer eller bær

Det er mer oppdelt frukt, frukt i biter og småfrukt/bær i 2022 
sammenliknet med 2018. 

(N: 1016 elever (2022)og 602 (2018) som hadde med seg enten frukt eller bær sist de var på skolen. 
Alle fra 1.-7. trinn)

Frukten/bærene du hadde med, var det hel frukt eller biter av frukt, eller bær? 

VIKTIG: Diagrammer viser utvikling 
på hel frukt v.s. oppdelt/biter. 
Andeler er beregnet ut fra de som 
hadde med seg noe frukt på skolen.  
Hel frukt ut fra totalen er 22 % i 
2018 og 19 % i 2022



68%

31%

1%

75%

23%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, alt

Noe av det, men ikke alt

Nei, spiste ikke noe av dette i løpet av
skoledagen

Sep_2022

Vår2018

Blant de som hadde med seg frukt/bær på skolen var det flere som spiste opp 
alt i 2018 sammenliknet med 2022.

(N: 1016 elever (2022) og 602 elever (2018) som hadde med seg enten frukt eller bær 
sist de var på skolen )

Spiste du opp frukten/bærene du hadde med? 

Blant de som kun hadde med seg hel frukt (ikke alternativene 
småfrukt, bær eller oppkuttet var det 4,5 % (n=198) som ikke 
spiste den opp i løpet av skoledagen. Det er flere enn de som 
hadde noe oppkuttet eller småfrukt/bær (kunne også ha hel i 
tillegg) med 0,6 % (n=805). Signifikant forskjell, 1 %-nivå

I 2022: Blant de som ikke spiste opp all frukten/bærer i 2022 (324 elever) 
var det følgene begrunnelser:
• Orket ikke alt: 53 %
• Hadde for kort tid til å rekke å spise opp: 38 %
• Ville ikke spise opp/likte ikke: 14 %
• Annet: 4 %

Dette oppfølgingsspørsmålet ble ikke stilt i 2018



39%

35%

28%

22%

30%

32%

21%

32%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppkuttet grønnsaker i biter, men
som bare tilsvarer en liten del av en

grønnsak (for eksempel biter av
paprika, eller agurk)

Oppkuttet grønnsaker i biter som
omtrent tilsvarer en hel grønnsak

Smågrønnsaker som minitomater
eller lignende

Hel grønnsak som gulrot eller
lignende

Sep_2022

Vår2018

Det er klart mer oppdelte grønnsaker, grønnsaker i biter og smågrønnsaker i 
2022 sammenliknet med 2018. 

(N: 562 elever (2022) og 305 (2018) som hadde med seg grønnsaker sist de var på skolen )

Grønnsakene du hadde med, var det en hel grønnsak eller biter av grønnsak? 

VIKTIG: Diagrammer viser utvikling 
på hele grønnsaker  v.s. 
oppdelt/biter. Andeler er beregnet ut 
fra de som hadde med seg noe 
grønnsaker på skolen.  Hel 
grønnsak ut fra totalen er 10 % i 
2018 og 8 % i 2022

Det er flere som har med oppkuttet 
grønnsaker i biter i 2022 
sammenliknet med 2018, mens det 
er mindre bruk av hele grønnsaker.

Signifikante forskjeller:
1 % nivå på oppkuttet grønnsaker og hele 
grønnsaker
5 % nivå på smågrønnsaker



71%

28%

1%

77%

21%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, alt

Noe av det, men ikke alt

Nei, spiste ikke noe av dette i løpet av
skoledagen

Sep_2022

Vår2018

I 2022: Blant de som ikke 
spiste opp alle grønnsakene i 
2022 (165 elever) var det 
følgene begrunnelser:
• Orket ikke alt: 50 %
• Hadde for kort tid til å rekke 

å spise opp: 33 %
• Ville ikke spise opp/likte ikke: 

22 %
• Annet: 1 %

Dette oppfølgingsspørsmålet ble 
ikke stilt i 2018

Spiste du opp grønnsakene du hadde med? 

(N: 562 elever (2022) og 305 (2018) som hadde med seg grønnsaker sist de var på skolen )

Blant de som hadde med seg grønnsaker på skolen var det flere som spiste 
opp alt i 2018 sammenliknet med 2022. (signifikant, 5 % nivå beregnet med én desimal. 70,6 vs. 77)



Foreldre kutter opp frukt eller grønnsaker til barna i større grad i 2022 enn i 2018. I 
tillegg opplever barna at frukt og grønnsaker gjør det en spiser bedre.

18

2%

2%

7%

5%

30%

36%

2%

5%

7%

6%

20%

17%

3%

17%

10%

16%

17%

13%

10%

30%

23%

26%

15%

12%

20%

21%

23%

20%

8%

10%

63%

23%

29%

19%

8%

11%

1%

2%

1%

9%

2%

1%

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Jeg har tilgang på hel frukt /grønnsaker som jeg
kan forsyne meg av hjemme

Mine foreldre spiser masse frukt og grønnsaker

Mine foreldre kutter opp frukt eller grønnsaker
og gir meg det hvis jeg er veldig sulten

Frukt og grønnsaker gjør det jeg spiser bedre

Mine foreldre kutter opp frukt og/eller
grønnsaker, og har det stående fremme/klart i

kjøleskapet

Vi pleier ikke å ha frukt eller grønnsaker
stående fremme, klare til å spises

1 Helt uenig 2 3 4 5 6 Helt enig Vet ikke

74%

75%

65%

66%

93%

31%

(N: 1518 i 2022 og 1043 i 2018)

4+5+6 på grønn

1+2+3 på rød

Nedenfor følger noen utsagn. Svar på en skala fra 1 til 6 der 1 er helt uenig og 6 er helt enig? 

I 2018
(1-7 skoler

72%

69%

60%

91%

94%

29%
Tekst: mamma og 
pappa

Tekst: mamma og 
pappa

OBS: Tekst 
endret: Vi har ikke 
frukt eller grønt 
stående fremme 
noen gang 

Signifikante økninger
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Hva slags ordninger med frukt og 
grønt er det på skolene



Én av tre skoler har enten gratis frukt og grønt ordning eller foreldrebetalt fra 
Skolefrukt 
Om noen, hvilken ordning hvor elevene kan få utdelt frukt og grønnsaker finnes på 
skolen du går på? 

7%

25%

31%

23%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Det er gratis frukt og grønt som alle elevene kan få

Man kan abonnere på ordningen Skolefrukt eller
Fruktpause fra Skolefrukt

Man kan abonnere på minigulrøtter, minipaprika,
fruktdrikk eller smoothie via Skolelyst

Skolen har ingen slike ordninger med
frukt/grønnsaker

Jeg vet ikke om skolen har noen slike ordninger

(N: 1518)

Det er flere på ab. ordningen 
Skolefrukt nord enn sør i landet:

Frukt og grønt produkter fra Skolelyst er klart mest 
utbredt på Østlandet. Det er 42 % som kan 
abonnere på frukt og grønt via Skolelyst på 
Østlandet (inkl. Oslo, ikke Telemark) vs. 20 %
resten av landet



Det er færre skoler som tilbyr foreldrebetalt ordning på Skolefrukt i 
2022 enn i 2018. Pandemien er en hovedårsak til dette. 
Om noen, hvilken ordning hvor elevene kan få utdelt frukt og grønnsaker finnes på 
skolen du går på? 

7%

25%

31%

23%

22%

9%

35%

9%

28%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Det er gratis frukt og grønt som alle elevene kan få

Man kan abonnere på ordningen Skolefrukt eller
Fruktpause fra Skolefrukt

Man kan abonnere på minigulrøtter, minipaprika,
fruktdrikk eller smoothie via Skolelyst

Skolen har ingen slike ordninger med
frukt/grønnsaker

Jeg vet ikke om skolen har noen slike ordninger

Sep.22

Vår 2018

(N: 1518 i 2022 og 1043 i 2018, begge utvalg 1.-7. trinn) 

I 2018 var det et annet utvalg på 
Skolelyst, så svaralternativet var: 
«Man kan abonnere på eplebåter 
og gulrot i poser via Skolelyst».



Når det gjelder frukt- og grøntproduktene fra Skolelyst er det fruktdrikker 
og smoothie som elevene kjøper mest av.

Abonnerer du på minigulrøtter, minipaprika, fruktdrikk epler, appelsindrikk eller smoothie i ordningen Skolelyst? 
(Utvalg er de som har mulighet til å abonnere på frukt og grønt fra Skolelyst, 1-7 trinn)

15%

15%

7%

4%

2%

68%

2%

9%

85%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, fruktdrikk eple

Ja, smoothie frukt og grønnsak

Ja, appelsindrikk

Ja, minigulrøtter

Ja, minipaprika

Nei

Vet ikke

Sep 2022

Vår 2018

(N: 467 i 2022 og 93 i 2018, begge utvalg 1.-7. trinn)

I 2018 var det 85 % på nei, de hverken 
abonnerte på minigulrøtter eller 
eplebåter (10 %). Det var et annet utvalg 
på Skolelyst i 2018, så svaralternativet 
var: «Man kan abonnere på eplebåter og 
gulrot i poser via Skolelyst».

I 2018: Det var 9 % av elevene som 
hadde mulighet til å abonnere på 
minigulrøtter via Skolelyst. Av disse 9 % 
var det 9 % (tilfeldig likt) som faktisk 
abonnerte (8 respondenter).



11%

7%

7%

30%

45%

9%

6%

3%

21%

62%

7%

3%

3%

27%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

5 dager

4 dager

3 dager

2 dager

1 dag

Smoothie av frukt og
grønt (68)

Appelsindrikk (34)

Fruktdrikk eple (71)
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Spm til respondenter: Hvor mange dager i uka får du (eleven) 
……………… via Skolelyst? (utvalg er de som abonnerer på produktet)

Det mest vanlige er å få fruktdrikk eller smoothie én eller to ganger 
per uke. 

17 elever får minigulrøtter via 
Skolelyst: Fordelt på antall dager i 
uka:
• 1 dag: 7 elever
• 2 dager: 4 elever
• 3 dager: 4 elever
• 4 dager: 1 elev
• 5 dager: 1 elev

7 elever får minipaprika via 
Skolelyst: Fordelt på antall dager i 
uka:
• 1 dag: 4 elever
• 2 dager: 1 elev
• 4 dager: 1 elev
• 5 dager: 1 elev



Blant elever som har en ordning med foreldrebetalt Skolefrukt er det omtrent 
23 % som abonnerer (vanlig eller Fruktpause)

Abonnerer du på Skolefrukt eller Fruktpause fra Skolefrukt? (utvalg er de som har en skole med foreldrebetalt Skolefrukt)
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Sep 2022 (384)

Vår 2018 (368)

(N: 384 i 2022 og 368 i 2018, begge utvalg 1.-7. klasse)

Alle skoler 1.-7. trinn Vår 2018 Høst 2022
Andel elever som går på skoler 
hvor elever kan abonnere 

35 25

Andel elever som abonnerer på 
skoler med ordning

30 23

Andel elever som abonnerer av 
totalen 10,5 5,75

Med én desimal er andelene 22,1 på Skolefrukt og 1,0 på 
Fruktpause, totalt 23,1.

Nedgangen gjenspeiles også i de reelle abonnementstallene 
for 1.-7. skoler (foreldrebetaling), fra ca. 30.000 vår 2018 til  
ca. 15.000 i september 2019. NB: Tallene kan ikke 
sammenliknes direkte da det også er elever fra 1.-7. trinn på 
1.-10. skoler.
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30.09.2022

Spm til respondenter: Hvor mange dager i uka får du Skolefrukt? (utvalg 
er de som abonnere på Skolefrukt)

Det mest vanlige er å få Skolefrukt 5 dager per uke. 

4 elever abonnerer på Fruktpause. 
Det får frukt enten 1, 3, 4 eller 5 
dager.
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Ordningene Skolefrukt og Skolelyst ble beskrevet før 
disse spørsmålene:

Skoler kan ha ulike ordninger når det gjelder om elevene får 
(tilgang til) frukt eller grønsaker på skolen, men det finnes 
også skoler uten slike ordninger. De to mest vanlige 
ordningene med foreldrebetaling er:

1) Skolefrukt er en ordning hvor elever får ulike frukter, 
som oftest er det hver skoledag. Det er som oftest hele 
frukter som eple, pære, appelsin, banan, kiwi, nektarin 
eller klementin. En kan også få utdelt små gulrøtter i 
pose, men hva som blir levert kan variere for ulike 
skoler. På noen skoler benyttes Fruktpause, som er et 
konsept fra Skolefrukt. Logo Skolefrukt og Fruktpause 
blir vist

1) Skolelyst er et tilbud der en blant mye annet kan velge 
minigulrøtter, minipaprika, fruktdrikk eller smoothie 
Som oftest kan en bestille dette på samme nettside som 
en bestiller melkeprodukter. Det er TINE som har dette 
tilbudet. Logo Skolelyst blir vist

Fornøydhet med ordningene?
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Spm til respondenter: Hvor fornøyd er dere med Skolefruktordningen (Skolefrukt eller Fruktpause)? 
Svar på en skala fra 1 til 6 der 1 er «svært misfornøyd» og 6 er «svært fornøyd» (89 elever som abonnerer 
på Skolefrukt)

Omtrent 8 av 10 elever/foresatte er fornøyd med Skolefruktordningen 
(svart fra 4 til 6). Det er relativt likt som i 2018. 

En økning i andel «vet ikke» kan 
være at vi i 2002 har spurt tidlig i 
semestret slik at det er flere som 
ikke har fått nok erfaring med 
ordningen.
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Det at elevene får frukt hver dag og at det er lettvint/slipper å legge 
ved frukt er viktige årsaker til at elever fornøyd med Skolefrukt

Spm til respondenter som har svart fra 4 til 6: Hva er det som gjør at dere er fornøyde med Skolefruktordningen? (n=70) 

At barna får frukt Enkelt Godt med frukt

At barna har næring tilgjengelige Epler og Kiwi
Godt, og får alltid minst en frukt om dagen selv om jeg glemmer i 
matboksen

At den eksisterer, men barna liker oppskjært frikt Fersk flott frukt Hvis noen har glemt maten så har de frukt
At det av og til kommer kjempegod frukt Fint at elevene får frukt på skolen Ikke alt som de liker

At det finnes noe ordning. Sån var ikke det for stårste i familien
Fordi man får frukt rett på skolen. Så slipper mamma og tenke på 
og kjøpe. Ingen

At det gir mulighet for at man får i seg noe frukt dersom man ikke 
skulle ha det hjemme en dag eller har dårlig tid eller andre 
grunner så er det fint at eleven får i seg noe frukt ila skoledagen. Forskjellige Kjekt og enkelt
At man får frukt på skolen Forskjellige frukt hver dag Kjempe godt
Blir mett, får i seg mer frukt Frukt Lettvint
Bra at barna får frukt på skolen Frukt då eg blir svolten er godt. Lettvint og greit å få det på skolen
Bra kvalitet Frukt er bra for en liten kropp Litt mangelfullt av og til.
Bra tiltak - minner på å spise frukt Frukt hver dag Mellomfornøyd. Ofte umoden frukt
Bredt tilbud Frukten er frisk og god Mer variasjon og fokus på kvalitet. Litt for varierende i dag
Daglig frukt. Frukter på skole Pris og variasjon av hvilken frukt det er
De får det på skolen Fungerer bra, men kunne kanskje vært enda bedre utvalg rich
Det er bra for eleven Får frukt Tilgangen til frukten
Det er enkelt å spise sunt Får frukt daglig. Utvalget. Enkelhet
Det er forskjellig frukt, frukten smaker godt. Får frukt hver dag Variert
Det er godt og smaker fint. Får valg av mange typer frukt Variert og god kvalitet
Det er variert og ferskt God utvalg Vet ikke * 4
Det kommer frukt til skolen, og man slipper å sende med frukt på 
skolen hver dag, som kanskje blir ødelagt/most i sekken Godt Vi får fersk frukt og grønt hver dag

Enkelt
Godt for barne å få frukt på skolen, der de fleste får tilbud om 
samme frukt. Vi får frukt
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De få som er misfornøyde begrunner det i selve frukten som blir utdelt

Spm til respondenter som har svart fra 1 til 3: Hva er det som gjør at dere er misfornøyde med 
Skolefruktordningen? (n=14)

Barna spiser ikke frukten når den kommer hel, bør være oppdelt.
Blir mye det samme. Hele epler/pærer/klementiner blir ofte ikke spist. Bedre om det hadde vært oppskjært i biter.
Dårlig frukt, små rare former og ofte umoden.   Hadde det vært normal frukt så hadde det vært tipp topp
Dårlig utvalg
Er en del frukt jeg ikke liker
Får kun frukt på mandager
Ikke alt av frukt jeg liker
Ikke helt fornøyd med hvilken frukt som blir valgt. Av og til er frukten også for moden og på grensen til å kunne spises.
Ikke oppkuttet
Kjedelig - ofte det samme
Kvalitet på frukt
Lite variasjon av frukt
Veldig fornøyd
Vil ha med frukt selv i matboksen pga frister ikke så mye.
Vil ha mer
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Lettvint, enkelt og sunt er ofte nevnte årsaker til å velge Skolefrukt
Spm til respondenter som abonnerer: Hvorfor valgte dere ordningen Skolefrukt for eleven? (n=89) 

Alltid en ekstra frukt Enkelt Fordi det er godt
Sikre at eleven får frukt på skolen hver dag, og det er 
rimelig.

Barnet ville ha det Enkelt
Fordi frukt er veldig bra og alle barn eller voksne tenger 
det Skolen har skolefrukt 1 dag i uka for alle elever.

Barnet ønsket det selv og ba om det Enkelt og sikkert tilskudd Fordi hun liker frukt Slipper å ha i matboks og bli dårlig
Bra og rimelig Enkelt å sikre litt variert kost Frukt er sunt Sunt
Bra ordning Fikk tilbud via skolen Frukt er veldig viktig for barna og for voksne også Sunt

Da slipper de å ha det med hjemmefra
For at eleven har frukt hver dag, uten at vi må sende med. 
Synes det er en bra pris. Få frukt Sunt og enkelt

Det beste gave en foreldre kan gi og lære barna si er at 
frukt og grønt er sunn og god For at eleven skal få frukt hver dag Godt tillegg Sunt og raskt mellommåltid.

Det er den som er tilgjengelig ved skolen
For at han skal få frukt hver dag uten at vi må ordne med 
det. Gøy Sunt å ha og å spise

Det er et ok tillegg til matpakke For vi vil at hun skal få et godt forhold til frukt/grønt har ikke Synes det er et godt og viktig tiltak

Det er greit å ha hvis vi glemmer å kutte opp det hjemme
For å få ferskest mulig frukt istadenfor frukt som gjerne 
blir brun i matboksen, god måte å få i frukt ila skuledagen Husker ikke Så eleven lett får i deg frukt

Det er sundt For å få litt frukt hver dag Ikke andre alternativ for frukt Sånn at han får frukt på skolen
Det er viktig a spise frukt For å få nok mat Lettvint Tenkte det var enklere å gå i eleven fruk på den måten
Det var det vi hadde tilbud om For å lagd frukt mer gly Lettvint tidsbesparende
Det var et alternativ For å sørge for hun får frukt. Lettvint Var det eneste valget.

Du hadde lyst på. Ta det då eg er svolten. For å være sikker på at ho får i seg frukt Lettvint for mamma
Var det som var alternativet på skolen.  Vil at barnet skal 
spise frukt

Eleven hadde fått fruk fra skolen og kom hjem og ville 
bestille frukt fra skolefrukt. Når eleven selv tar initiativ til 
å spise frukt, tenkte jeg at det var ok å teste ut første 
halvår. Pris var ok også.

Fordi barnet da får frisk frukt hver dag, å ikke en gammel 
banan fra hjemme. Fisk frukt er bestandig hyggligere å 
spise!

Litt for å supplere, men også for å ikke havne utenfor hvis 
«alle andre» har det. Veg ikee

Eneste alternativ Fordi da får han noe sunt til lunsj. Mamma trodde jeg ville like det. Veldig glad i frukt
Eneste alternativ og sunt med frukt Fordi den så bra ut Mere og variert tilgang på frukt Vi er ikke med på ordningen.
Eneste tilgjengelig Fordi der var spennende Mett Viktig med et sunt og variert kosthold
Enkel måte for oss å sikre at han får i seg sunn mat på 
skolen Fordi det er enkelt Ordning gjenom skulen. Kommulant arrangert Vitaminer

Enkelt Fordi det er et godt tilbud Praktisk
Ønsker å gi tilbud om mest mulig frukt/grønt. Enklere å få 
det på skolen enn å sende med i matpakken
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Spm til respondenter som ikke abonnerer: Hvorfor valgte dere ikke ordningen Skolefrukt eller Fruktpause fra Skolefrukt? (n=280) 

UTVALGTE SVAR:
Av og til kommer det ikke frukt, også liker jeg ikke all frukten Fordi det er billigere å ta med hjemmefra
Bare hele epler pærer banan osv Fordi jeg heller vil ta med meg frukt hjemmefra

Barnet er kresen på frukt
Fordi jeg ikke kan velge hver dag hva jeg vil ha. Det kan jeg når jeg tar med 
selv. Ofte pære og det liker jeg ikke.

Barnet liker ikke det han får Fordi jeg tar med hjemmrfra
Barnet liker variasjon og vet at ikke alt i ordningen blir spist opp Fordi vi har alltid det med i matpakker
Bedre med oppkuttet frukt Fordi vi har kjøpt melk istedet
Bedre å kjøpe selv Fordi vi har mye frukt hjemme, og vi får mye på skolen som jeg ikke liker.
Billigere og fikse selv Får med frukt hjemmefra

Ble ikke spist. Frukt som er kuttet opp her hjemme fungerer bedre
Har mulighet til å abonnere på skolefrukt, men det er dårlig kvalitet på det 
som serveres, så det koster mer enn det smaker. Tanken er god, men 
tilbudet som de leverer er ikke tilfredstillende.

De har hatt det tidligere. Endte opp med at de ikke spiste det de ble servert, 
og da tok de det med hjem. Vi har valgt å alltid legge med frukt i matpakken.

Har nok frukt med i matpakke.

Det ble ikke spist, ikke verdt pengene. Legger det barnet liker i matpakken. Har prøvd før. Ble ikke spist
Det er vanskelig/ikke så lett å spise hel frukt. Holder med én leverandør

Dyrt
Jeg synes barnet mitt får variert frukt og grønnsaker i matpakka si, så det er 
ikke noe behov for ekstra matbiter

Dårlig erfaring med kvaliteten og størrelsen på frukten som ble utdelt. Liker ikke all frukten, så tar med hjemmefra
Enklere med oppkuttet frukt Mamma og pappa deler alltid opp frukt eller grønnsaker til å ha med på skolen.
Fikk ingen mulighet Ordningen har ikke startet opp enda, men vi har bestilt.
For dyrt i forhold til kvalitet sier mamma Tar med frukt/grønnsaker hver dag selv

For å teste om det falt i smak.
Var misfornøyd med frukten storesøster fikk da hun abonnere  Liker ikke alle 
typer frukt

For å velge hva vi vil spise Vet ikke
Fordi de veldig ofte har frukt ungene ikke sposer som banan og pære Vi kjøper og kutter opp selv, som vi putter i matboksen.
Fordi det er bedre med ferdig oppkuttet økologisk frukt og grønt hjemmefra Vi trenger flere valg som mango, pærer, melon osv

Antall ganger ord er nevnt
Hjemme 65
Dyrt 41
Vet ikke 11
Egen 4
Pris 4

Det at en tar med frukt og grønt hjemmefra og at Skolefrukt oppleves 
som dyrt er viktigste argumenter for ikke å abonnere på ordningen
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Spm til respondenter: Hvor fornøyd er dere med frukt og grønt tilbudet fra Skolelyst? 
Svar på en skala fra 1 til 6 der 1 er «svært misfornøyd» og 6 er «svært fornøyd» (98 elever som 
abonnerer på et av frukt og grønt produktene i Skolelyst)

73 % er fornøyd med frukt og grønt tilbudet fra Skolelyst
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Mange er fornøyd med at det er enkelt å bestille Skolelyst og utvalget 
er godt

Spm til respondenter som har svart fra 4 til 6: Hva er det som gjør at dere er fornøyde med frukt og grønt tilbudet fra Skolelyst? (n=72) 

At jeg får ekstra frukt (jeg får alltid med hjemmefra også).   - at 
man kan velge forskjellige ting hver dag Flere ting å velge mellom. lett tilgjengelig
Anledning for annet enn melk. Men ønsker mer frukt og grønt. Fungerer bra. Lett å få frukt og grønt på skolen
At barna får frukt Fungerer ikke alltid. Uforutsigbar Lettvint
At de er sukker fri Gjør det enklere å velge sunt Litt lite utvalg

At det er mye sunt å velge mellom God kvalitet
Litt rimeligere frukt/mat tilbud slik at man kan kombinere både 
frukt og drikke hver dag.

At det er tilgjengelig. God utvalg,  selv om vi gjerne skulle hatt mer frukt. Lunsj
Bra Godt med tilgang til noe annet å drikke på skolen. Mer variasjon
Bra kvalitet Godt og ferskt Nansk
Bra tilbud og rimelige priser.  De har oversikt over alle fridager, 
slik at en ikke må huske å avbestille selv. Godt og sunt utvalg. Produkter uten tilsatt sukker
Da slipper foreldre og plankegge dette Godt tilbud. Siden det bare er drikke er det ok
Det er et tilbud. Men kostbart Godt utvalg. Smaker godt Slipper å ha med i sekken
Det kommer når det good Smaker godt
Drikken er veldig god Grei pris og utvalg Smaker godt, er enkelt
En fordel å få det utlevert på skolen. Greit Sundt
Enkelt Har det vi har lyst på Tilbudet
Enkelt og godt Har kun drikk6 Tilbudet er bra men blir dyrt med to barn

Enkelt å bestille
Har utvidet til epledrikk og appelsindrikk. Kan ikke huske det var 
mer utvalg ved vår skole Tilgjengelig  næring

Enkelt, gjør det lettere å lage miste. Jeg synes det er godt Utvalget og at man kan velge ulike produkter til ulike dager.
Enklere tilgang på skolen Jentene er fornøyd, da er voksne fornøyd:) Variert og sunt
Er enkelt Kjekt å få kald drikke på skolen Vet ikke
Fersk frukt Komplimenterer matpakken på en fin måte Vi får fersk paprika og god smoothie hver dag
Fint tilbud Kunne variere
Fint å få det levert til skolen, alle får samtidig.  Godt med 
mellommåltid. Kunne vært et bredere utvalg og betraktelig rimeligere!
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Pris er en av grunnene til at en er misfornøyd med frukt og grønt 
tilbudet fra Skolelyst

Spm til respondenter som har svart fra 1 til 3: Hva er det som gjør at dere er misfornøyde med frukt og grønt tilbudet fra Skolelyst? (n=24) 

Bedre utvalg
Bedre utvalg. Liker paprika, men det får man ikke
Det er ikke alle skolene som tilbyr det samme. Min skole tilbyr ikke paprika snacks eller gulrøtter. Svarte feil på 
det istad. Jeg skulle ønske jeg fikk paprika snack fordi jeg er veldig glad i det, og gulrøtter. Men jeg får kun frukt 
gjennom skolefrukt ordningen, altså 1 type frukt hver dag.
Det er ikke et frukt og grønt tilbud, det er et drikketilbud.
Dyrt
Dårlig kvalitet og det blir bare spist når det er kuttet opp
Dårlig utvalg. Men dette er fra skolens side
Flere grønnsaker og frukt
For dyrt
For lite utvalg
For lite utvalg
Fryktelig dyrt
Jeg er ikke misfornøyd
Kan like godt sende med frukt/grønnsaker selv.
Kun gulrot og paprika
Kunne vært variert med smoothie og juice.
Liker ikke mye mange av fruktene
Lite valgmuligheter
Mer variert tilbud
Pris
Skolen har ikke åpnet opp for at det kan bestilles så mye forskjellig. Kun fruktdrikk, melk eller sjokolademelk.
Ta med
Utvalget
Var ikke ferskt, og pris og mengde motsvaret ikke hverandre


