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Bakgrunn

Det er per i dag to hovedordninger for frukt/grønt i grunnskolen:

A) Gratis frukt/grønt

- til elever i ungdomskolen (8.-10. klasse) samt til elever i 1.-7. 
klasse som går på kombinerte skoler (skole med 1.-10. klasser)

B) Abonnementsordinger 

- for elever i rene barneskoler (1.-7. klasse)

Ordningen med gratis frukt ble gjennomført fra august 2007 som et 
rammetilskudd til kommunene. Noe senere ble det også innført et 
lovpåbud om gratis frukt til elever på skoler med ungdomstrinn. 

Det har senere vært diskusjon om en utvidelse av ordningen til også 
å gjelde rene barneskoler, men foreløpig  er det ikke funnet midler til 
en slik utvidelse. Rene barneskoler har derfor et tilbud om en 
foreldrebetalt  ordning hvor staten bidrar med kroner 1,- i subsidie pr 
frukt/grønt. 



Formål

Opplysningskontoret for frukt og grønt  (OFG) ønsket å gjennomføre en 
undersøkelse blant foresatte og barn i 1.-7 klasse, for å kartlegge om det i dag 
finnes sosiale forskjeller mellom de ulike gruppene (se nedenfor) og eventuelt 
hvor store disse forskjellene er.

Grupper:
1. Går på skole med abonnementsordning og har betalt abonnementet for 2011
2. Går på skole med abonnementsordning men har ikke betalt abonnement for 2011
3. Går på skole med gratis fruktordning
4. Går på skole uten fruktordning

Sosiale dimensjoner som ble målt:

Foresatte:
- Utdannelse og inntekt
- Måltid-/spisevaner  (sunt/usunt)
- TV titting
- Fysisk aktivitet
- Høyde/vekt (beregnet BMI)
- Røyker/snuser

Primærmålgrupper

Sekundærmålgrupper

Barn:
- Måltid-/spisevaner  (sunt/usunt)
- TV titting
- Fysisk aktivitet
- Høyde/vekt (beregnet BMI)



Gjennomføring/utvalg (i)

Undersøkelsen ble gjennomført som en online undersøkelse hvor 
deltakerne ble rekruttert fra TNS Gallup sitt internettpanel -
GallupPanelet.

Målgruppen for undersøkelsen er personer mellom 25-59 år som 
har barn i grunnskolen.

Trekking og vekting

Personer i alderen 25-59 med barn i grunnskolen.

Utvalget er trukket fra Galluppanelet

I Galluppanelet har vi informasjon om alder og kjønn til samtlige 
husstandsmedlemmer, også barna. Denne informasjonen ble 
brukt til å definere panelmedlemmer med barn i grunnskolen.

Panelet ble stratifisert* etter geografi, alder, kjønn og utdannelse. 
Antallet som ble trukket innen hvert stratum ble bestemt slik at 
størrelsen på strataene gjenspeiler personer i alderen 25-59 år. 
Disse tallene er hentet fra SSBs befolknings- og 
utdanningsstatistikk. Fra dette utvalget ble alle med barn i 
grunnskolen trukket ut, bruttoutvalget.

Siden vi ikke har offisiell statistikk for personer i alderen 25-59 
med barn i grunnskolen med hensyn på stratifiseringsvariablene 
brukte vi også bruttoutvalget til vektematrise 

* Se vedlegg for  nærmere beskrivelse av stratifisert utvelging.

Vektevariabel Bruttoutvalg Nettoutvalg

Grunn/videregående
61.1 66.5

Universitet/høyskole 38.9 33.5
Mann 48.9 50.5
Kvinne 51.1 49.5
25-39 42.6 45.3
40-49 50.5 46.8
50-59 6.9 7.9
Østlandet 50.2 46.6
Sør-/Vestland 31.3 33.3
Tr.lag/Nord-Norge 18.5 20.1



Gjennomføring/utvalg (ii)

For å sikre et stort nok utvalg for gruppe 1 (abonnerer på skolefrukt), ble 
undersøkelsen sendt ut til hele utvalget (ca. 6.000 deltakere). Det ble lagt inn   
kvoter på gruppe 2, 3 og 4. Totalt ble det gjennomført 1536 intervjuer.

� Gruppe 1 (abonnerer på skolefrukt): 353

� Gruppe 2 (abonnerer ikke på skolefrukt): 531

� Gruppe 3 (gratis skolefrukt): 284

� Gruppe 4 (ingen skolefruktordning): 311

• Vet ikke/annen ordning: 57



Skolefrukt

Oppsummering



Oppsummering (i)

I denne undersøkelsen finner vi ingen signifikante forskjeller mellom barn/foresatte til barn som 
abonnerer på skolefrukt og barn/foresatte til barn som ikke abonnerer på skolefrukt når det gjelder 
demografiske og sosiale faktorer som:

Foresattes høyeste utdannelse
Måltidsvaner
Fysisk aktivitet 
TV-titting
BMI

Tilsvarende finner vi ingen forskjeller mellom kontrollgruppene barn/foresatte til barn som får gratis 
skolefrukt  og barn/foresatte til barn som ikke har noen form for skolefruktordning.

Vi finner at en større andel av foresatte til barn som ikke abonnerer på skolefrukt har 
husstandsinntekt under kr. 800.000 sammenlignet med foresatte til barn som deltar i 
abonnementsordningen. 
Vi ser også at blant foreldre med lavere husstandsinntekt er det en større andel som begrunner at 
barnet ikke deltar i abonnementsordningen med at  det koster for mye. Her er også 
«aleneforsørgere» overrepresentert.
Ut fra dette kan vi anta at abonnementsprisen for skolefrukt kan være en barriere for enkelte, og da 
spesielt for foresatte med lavere husstandsinntekt (under kr. 400.000). Denne gruppen utgjør 
imidlertid kun 3% av de som ikke abonnerer.



Oppsummering (ii)
Videre viser resultatene at elever som abonnerer på eller får gratis skolefrukt, spiser mer frukt i løpet 
av en vanlig dag enn elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt. 

Vi ser også at elever som abonnerer på eller får gratis skolefrukt, i større grad spiser  frukt/grønt i 
skoletiden enn elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt. Andelen som ikke spiste frukt i går er 
høyere blant elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt. 

Ut fra dette kan vi konkludere med at utdeling av frukt (gratis eller gjennom abonnement) har en  
positiv innvirkning på mengden frukt  elevene spiser.

Andre funn i undersøkelsen:

Foresatte har svært positive erfaringer med gratis skolefrukt.

Barnet bestemmer selv i stor grad om det vil delta i skolefruktordningen, mens foresattes 
argument er sunnhet.

At barnet har med frukt hjemmefra er den viktigste årsaken til ikke å delta i 
abonnementsordningen for skolefrukt. Dette gjelder spesielt for  barn/foresatte som aldri har 
deltatt i ordningen. En relativt stor andel av foresatte som tidligere har betalt, oppgir dårlige 
erfaringer som årsak til ikke å delta lenger.



Oppsummering (iii)

Foresatte med barn som får utdelt frukt på skolen (gratis eller gjennom abonnement) mener i 
større grad at myndighetenes bør gi alle elever gratis frukt på barneskolen. Dette kan bety at 
foresatte som har erfaring med utdeling av frukt på skolen (gratis eller abonnement) opplever 
dette som så positivt at de i større grad stiller seg positive til at myndighetene utvider ordningen 
og gir gratis frukt til alle elever på barneskolen.

Vi ser også at husstandsinntekt og høyeste utdannelse har betydning for hvilket standpunkt man 
tar. Både relativt lav utdannelse (kun videregående) og relativt  moderat inntekt  i husstanden 
(under 800.000,-)  gjør at foresatte i større grad mener myndighetene bør ta ansvar for å gi alle 
elever gratis frukt på barneskolen. 



Konklusjon

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at utdeling av frukt (gratis eller gjennom abonnement) 
har en  positiv innvirkning på mengden frukt  elevene spiser. 

Resultatene fra denne undersøkelsen gir ingen holdepunkter for at abonnementsordningen for 
skolefrukt bidrar til å forsterke forskjeller i inntakt av frukt og grønt mellom sosiale grupper.

På sentrale parametre som utdanning, fysisk aktivitet,  måltidsvaner og BMI finner vi ingen 
forskjeller mellom de som abonnerer og de som ikke abonnerer på skolefrukt. Vi ser imidlertid at 
foresatte med lavest husstandsinntekt (under kr. 400.000,-)  til en viss grad ikke deltar på grunn 
av pris. Denne gruppen er imidlertid en meget liten andel av totalen som ikke abonnerer  (3%) . 



Skolefrukt

Resultater



47 25 17 8 102

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Totalt

6= Svært positive 5 4 3 2 1=Svært negative Vet ikke

Foresatte har positive erfaringer med gratis skolefrukt.

%

N: 252

”Hvor positive eller negative er dine erfaringer med gratis skolefrukt?”

Kvinner har i større grad positive erfaringer enn menn (56% vs 37% er svært positive).
Utover dette finner vi ingen forskjeller mellom demografiske undergrupper eller politisk tilhørighet.



Barnet bestemmer selv i stor grad om det vil delta i skolefruktordningen, 
mens foresattes argument er sunnhet.
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”Hvorfor er barnet med på skolefruktordningen?”



At barnet har med frukt hjemmefra er den viktigste årsaken til ikke å 
delta i abonnementsordningen.
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Annen årsak (open end)

Ordningen fungerer dårlig på denne skolen

Lite informasjon om ordningen

Frukten er ofte for moden/umoden

Prinsipielt motstander av å betale for
frukten

Barnet spiser nok frukt hjemme/utenfor
skolen

Barnet er ikke spesielt glad i frukt

Synes vi får lite igjen for pengene

Synes det koster for mye

Barnet ønsker ikke å delta i ordningen

Lite variasjon i frukten som deles ut

Barnet spiser ikke frukten som blir utdelt

Dårlig erfaring med kvaliteten på frukten

Barnet har med seg frukt hjemmefra

Totalt (498) Ikke tidligere betalt (204) Har tidligere betalt (294)

%

”Hvorfor er ikke barnet med i abonnementsordningen for frukt?”

En relativt stor andel av foresatte som 
tidligere har betalt for skolefrukt oppgir 
dårlige erfaringer som årsaker til å ikke 
delta lenger.

Foresatte som aldri har betalt for 
skolefrukt svarer at barnet har med 
frukt hjemmefra (72%), noe som 
indikerer at flertallet likevel spiser frukt i 
løpet av skoledagen. Det er også verd å 
merke seg at 20% oppgir pris som en 
årsak til ikke å delta.

N: 498



Under 400.000 kroner 400.000 - 599.999 kroner 600.000 - 799.999 kroner 800.000 - 999.999 kroner 1.000.000 eller mer Totalt

Antall personer 35 73 170 113 76 467

40 % 21,9 13,5 9,7 11,8 15,6

Foresatte med lavere husstandsinntekt oppgir i større grad pris som en 
årsak til ikke å delta.

Hvorfor er ikke barnet med i abonnementsordningen for frukt?
- Andel som har svart ”Synes det koster for mye” 

Gift eller samboer Single/tidligere gift

Antall personer 452 44

% av gruppen 14,2 29,5

Vi finner også at andelen som svarte «Synes det koster for mye» er 
overrepresentert  blant «aleneforsørgere». 



Ingen signifikante forskjeller mellom gruppene mht utdanning, alder og 
politisk tilhørighet.

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter* 353 531 284 311

% % % %

Høyeste fulllførte skolegang:

Videregående 40,7 43,5 40,7 42,4

Fagutdanning 24,3 24,7 25,6 23,2

Universitet/høyskole intill 4 år 26,8 25,4 23,9 20,6

Universitet/høyskole er enn 4 år 8,2 6,4 9,8 13,8

Brutto husstandsinntekt:**

Under kr. 600.000 18,1 23,5 25,7 21,8

Kr. 600.000 -799.999 33,5 36,0 34,9 27,9

Kr. 800.000 - 999.999 31,4 24,1 24,9 28,6

Kr 1.000.000 eller mer 17,0 16,3 14,5 21,8

Gj. Snitt alder: 40,4 40,7 40,6 41,5

Politisk parti

Det norske Arbeiderparti 28,3 30,9 30,2 35,1

Fremskrittspartiet 14,5 15,7 12,7 15,3

Høyre 20 16 19,2 13,5

Kristelig Folkeparti 3,9 3,5 4,9 3

Senterpartiet 3,3 5,4 5,5 3,9

Sosialistisk Venstreparti 6,2 6,6 5,9 4,1

Venstre 5,3 4,6 3,4 3

Abonnementsordning 

*OFG har gått gjennom besvarelsene og omregistrert 126 deltakere i henhold til egne opplysninger (deltakere som har svart vet ikke på 
spørsmål om skolefruktordning på barnets skole). Se prinsipper for omregistrering i vedlegg.
** Deltakere som ikke ønsker å svare for husstandsinntekt er tatt ut (registrert som sysmis).  

Foresatte til barn som ikke 
deltar i abonnements-
ordningen har lavere 
husstandsinntekt enn 
foresatte til barn som deltar 
i abonnementsordningen. 
(sign. større andel med 
husstandsinntekt under kr. 
800.000). 
Blant foresatte til barn som 
ikke deltar i abonnements-
ordningen og har en 
husstandsinntekt på under 
kr. 400.000, er det  over 
40% som oppfatter 
ordningen som for dyr. 



Ingen forskjeller mellom abonnenter og ikke abonnenter av 
skolefrukt mht faktorer relatert til vekt, fysisk aktivitet og 
røyking.

Har betalt for 2011 Har ike betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 353 531 284 311

% % % %

Gj.snitt BMI Foresatte 26,2 26 26,5 26,4

Gj.snitt BMI barn 16,9 16,9 17 17

Fysisk aktivitet

Barn - gj.snitt antall timer per uke 6,7 6,7 6,7 6,2

Foresatte -gj.snitt antall timer per dag 4,4 4,3 4,7 4,3

Deltar i noen form for organisert aktivitet 81,4 75,6 69,5 75,9

TV-titting

Barn - Gj.snitt antall timer per dag 1,77 1,71 1,68 1,54

Foresatte - Gj.snitt antall timer per dag 2,1 2,24 1,93 1,95

Har noen gang vært på slankekur 50,2 43 46,2 43,5

Er på slankekur/diett nå 12,2 9,5 14,1 8,2

%-andel røyker daglig/av og til 22,9 23,4 24,5 25,1

%-andel snuser daglig/av og til 13,9 11,1 9,9 17

Abonnementsordning 



Ingen forskjeller mellom gruppene mht måltidsvaner.

%-andel som spiste følgende måltider i går:

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 354 498 252 251

% % % %

BARN:

Frokost 97,5 97,5 96,9 98,3

Lunsj/formiddagsmat 89,8 92,9 91,8 95,4

Middag 98,5 97,9 97,4 97,8

Kveldsmat 85,7 86,3 86,9 81,0

FORESATTE:

Frokost 85,8 90,8 90,3 83,0

Lunsj/formiddagsmat 80,4 87,0 84,5 90,1

Middag 96,0 97,8 96,7 95,5

Kveldsmat 67,6 62,8 66,6 58,4

Abonnementsordning 



Elever som abonnerer på eller får gratis skolefrukt, spiser i større grad frukt/grønt i 
skoletiden enn elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt. Andelen som ikke 
spiste frukt i går er høyere blant elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt.

Når spiste frukt/grønt i går?

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 353 531 284 311

% % % %

BARN:

Frokost 9,0 10,4 12,5 8,6

Mellom frokost og lunsj 22,1 17,6 25,6 13,6

Lunsj 36,2 28,7 33,3 24,6

Mellom lunsj og middag 34,2 25,0 29,0 28,4

Middag 22,0 34,4 30,3 33,7

Mellom middag og kveldsmat 26,5 28,1 26,8 25,9

Til kveldsmat 10,5 13,5 11,9 9,4

Etter kveldsmat 4,5 5,5 6,5 4,0

Spiste verken frukt eller grønt 5,1 13,1 7,3 14,1

FORESATTE:

Frokost 13,9 17,6 20,1 14,6

Mellom frokost og lunsj 27,5 22,6 26,0 23,9

Lunsj 21,6 24,0 23,8 21,6

Mellom lunsj og middag 22,5 22,2 27,7 27,1

Middag 36,9 46,5 45,1 44,3

Mellom middag og kveldsmat 21,3 19,3 22,9 18,6

Til kveldsmat 14,6 16,9 16,5 16,9

Etter kveldsmat 9,1 11,3 11,5 8,4

Spiste verken frukt eller grønt 11,6 10,8 9,9 10,3

Abonnementsordning 

81% 60% 73%
58%

Denne forskjellen gjenspeiles imidlertid ikke i foresattes spisevaner av frukt og grønt.  



”Omtrent hvor mye frukt/mange porsjoner med grønnsaker spiser du i løpet av en vanlig dag?”

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 340 496 253 261

% % % %

BARN:

Gj.snittlig antall frukt per dag 1,89 1,65 1,85 1,52

Gj.snittlig antall porsjoner grønnsaker per dag 1,27 1,27 1,22 1,20

SUM 3,16 2,92 3,07 2,72

FORESATTE:

Gj.snittlig antall frukt per dag 1,61 1,69 1,81 1,64

Gj.snittlig antall porsjoner grønnsaker per dag 1,70 1,72 1,70 1,70

SUM 3,31 3,41 3,51 3,34

Abonnementsordning 

Elever som abonnerer på eller får gratis skolefrukt, spiser i gj.snitt mer frukt i løpet 
av en vanlig dag enn elever som ikke får/abonnerer på skolefrukt



”Omtrent hvor mye frukt/mange porsjoner med grønnsaker spiser du i løpet av en vanlig dag?”

Foresattes utdanningsnivå har betydning for barnas inntak av frukt/grønt. Dette 
gjelder for alle de fire gruppene.

DAGLIG INNTAK AV FRUKT OG GRØNT HOS BARNET (UVEID)

Daglig  inntak 

av frukt og 

grønt

Grunn/ 

videregåend

e

Høyskole/ 

universitet Total

Abonnerer Lavt 1,82 1,81 1,82

Middels 2,76 2,75 2,76

Høyt 4,26 4,31 4,28

Total 3,09 3,33 3,18

Abonnerer ikke Lavt 1,60 1,61 1,61

Middels 2,76 2,81 2,77

Høyt 4,34 4,39 4,36

Total 2,88 3,05 2,93

Gratis Lavt 1,69 1,79 1,72

Middels 2,75 2,81 2,77

Høyt 4,31 4,80 4,51

Total 3,00 3,41 3,14

Ingen frukt Lavt 1,59 1,77 1,65

Middels 2,69 2,89 2,75

Høyt 4,24 4,46 4,33

Total 2,64 3,05 2,78

Vet ikke Lavt 1,52 1,64 1,55

Middels 2,72 2,73 2,72

Høyt 4,53 3,96 4,31

Total 2,45 2,65 2,51

Annen ordning Lavt 1,51 1,80 1,66

Middels 2,82 2,50 2,70

Høyt 5,40 3,85 4,54

Total 3,23 2,84 3,04

Total Lavt 1,64 1,71 1,66

Middels 2,74 2,80 2,76

Høyt 4,32 4,41 4,36

Total 2,87 3,14 2,96

Vi har inntak av frukt og grønt som følger:
� Lavt forbrukt: Laveste kvartil (ca. 25%)
� Høyt forbruk: Høyeste kvartil (ca. 25%)
� Middels forbruk: Midtre 50%  

I alle de 4 gruppene har foresattes utdanningsnivå 
betydning for daglig inntak av frukt/grønt. Barn med 
foresatte med høy utdanning spiser mer frukt/grønt 
enn barn med foresatte med lav utdanning.
Denne forskjellen ligge på samme nivå i alle de fire 
gruppene.



Elever som enten får eller abonnerer på skolefrukt har en høyere inntak av 
frukt/grønt enn andre elver. 

Definisjon av treanalyse:
� CHAID er en eksplorativ teknikk som deler et utvalg i to eller 

flere distinkte grupper basert på kategorier av de beste 

forklaringsvariablene for den avhengige variabelen (inntak 

frukt/grønt).

� Deretter deles hver av disse gruppene inn i mindre grupper 

basert på andre forklaringsvariabler. Delingsprosessen 

fortsetter inntil det ikke finnes flere statistisk signifikante 

forklaringsvariabler.

� Analysen viser segmenteringen grafisk i et trediagram. CHAID 

er en eksplorativ teknikk i den forstand at den ikke påfører 

noen forhåndsdefinert modell på data. 

� Tolkningen av trediagrammet må baseres på vurderinger, 

men som hovedregel er variabler som deler utvalget på 

høyere nivå viktigere enn de som deler utvalget på lavere 

nivå. Videre må variabler som deler utvalget flere ganger på 

tvers av flere nivå også vurderes som viktige. 

Gjennom en treanalyse finner vi at 
om barn har frukt på skolen 
(gratis/abonnement) er den 
variabelen i tallmaterialet som har 
størst innvirkning på barnas inntak 
av frukt/grønt.



Vi finner ingen forskjeller mellom gruppene mht usunne spisevaner.

%-andel som spiste 3 ganger per uke eller oftere:

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 353 531 284 311

% % % %

BARN:

Sjokolade 6,9 4,9 7,8 3,8

Chips 1,7 1,6 1,7 1,5

Godteri 6,5 5,6 7,2 6,1

Brus 11,5 13,3 9,6 13,3

FORESATTE:

Sjokolade 17,1 19 15 18,6

Chips 3,2 2,7 3,1 3,3

Godteri 6,2 6,9 3,8 5,8

Brus 26,4 31,1 24,9 30,4

Abonnementsordning 



Flertallet spiser/drikker usunne produkter ukentlig.
Vi finner ingen forskjeller mellom gruppene mht usunne spisevaner.

%-andel som spiste en gang per uke eller oftere:

Har betalt for 2011 Har ikke betalt for 2011 Gratis skolefrukt Ingen fruktordning

Antall respondenter 353 531 284 311

% % % %

BARN:

Sjokolade 80,4 79,6 75,3 69,6

Chips 64,6 63,6 60,9 67,8

Godteri 87,3 87,6 85,7 84,5

Brus 71,5 75,4 71,1 73,8

FORESATTE:

Sjokolade 70 72,5 65,5 68,4

Chips 56,4 56,4 48,8 56,1

Godteri 51,3 56,2 48,2 50,9

Brus 62,4 65,2 61,8 61

Abonnementsordning 



Barn av foresatte med høyere utdanning spiser sjeldnere chips og 
drikker sjeldnere brus enn barn av foresatte med lavere utdanning.

Grunn/videregående Høyskole/universitet Totalt

Sjokolade Ukentlig 739 78,8 465 77,8 1204 78,4

Sjeldnere 199 21,2 133 22,2 332 21,6

Chips Ukentlig 624 66,5 361 60,4 985 64,1

Sjeldnere 314 33,5 237 39,6 551 35,9

Godteri Ukentlig 818 87,2 508 84,9 1326 86,3

Sjeldnere 120 12,8 90 15,1 210 13,7

Brus Ukentlig 729 77,7 395 66,1 1124 73,2

Sjeldnere 209 22,3 203 33,9 412 26,8

= sign. forskjeller (95% nivå)



Foresatte med barn som får utdelt frukt på skolen (gratis eller gjennom 
abonnement) mener i større grad at myndighetenes bør gi alle elever 
gratis frukt på barneskolen.

”Synes du at myndighetene bør gi alle elever gratis frukt på barneskolen, eller synes du at det primært er foresattes 
ansvar å sørge for at barna får frukt på skolen?”
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Ingen fruktordning

Gratis frukt

Abonnerer ikke

Abonnerer

Totalt

Myndighetenses ansvar Foresattes ansvar Vet ikke

%

Dette kan bety at foresatte til barn som får skolefrukt (gratis eller abonnement) opplever dette som så positivt at de i større 
grad stiller seg positive til at myndighetene gir gratis frukt til alle elever på barneskolen.

Vi ser også at husstandsinntekt og høyeste utdannelse har betydning for hvilket standpunkt man tar. Både relativt lav 
utdannelse (kun videregående) og relativt lav inntekt (under 800.000,-)* gjør at en i større grad mener myndighetene bør ta 
ansvar for å gi alle elever gratis frukt på barneskolen (se vedlegg).



Skolefrukt

Vedlegg



Prinsipper for omregistrering av deltakere

Prinsipper for omregistrering:

Der vi har sett at det ikke er noen skolefruktordning på 1-7 skoler og foresatte ikke vet, blir 
satt til ingen fruktordning (alt. 4).

De vi har sett at går på 1-10 skole og hvor vi registrerer at det blir levert gratis frukt blir satt 
til gratis frukt (alt 3), selv om foresatte ikke vet.

De som ikke vet om det er noen fruktordning på skolen og der vi har sett at det faktisk er 
en abonnementsordning blir registrert som at de ikke abonnerer (alt. 2).

De som vet at eleven har mulighet for å betale for å få frukt på skolen, men som ikke vet 
om egen elev faktisk abonnerer blir beholdt som vet ikke (fem tilfeller) (alt 5)

Der skolenavn ikke finnes i registeret, eksempel ”Detharduingentingmed Barneskole” blir 
beholdt som vet ikke. (alt 5)

De som oppgir andre ordninger i sine svar, som for eksempel at foreldre leverer med frukt 
til elevene i en felles fruktordning, blir beholdt i annet (alt 6)



Foresatte med høy utdannelse er for foreldreansvar, mens de med 
relativt lav utdannelse mener det er myndighetenes ansvar å gi barna 
gratis frukt

De som kun har videregående utdannelse mener det i større grad er myndighetenes ansvar 
og gi gratis frukt enn de som har universitet/høyskole.* 

De som har høyere utdannelse mener det i større grad er foresattes ansvar å gi elevene frukt 
på skolen enn de med kun videregående utdannelse

* = Signifikant forskjell 99% - nivå

Høyeste fullførte utdannelse



De med relativt høy brutto husstandsinntekt er for foreldreansvar, mens 
de med relativt moderat inntekt mener det er myndighetenes ansvar å gi 
barna gratis frukt

De med relativt moderat inntekt  i husstanden (under 800.000,-) mener det i større grad er 
myndighetenes ansvar og gi gratis frukt enn de med relativt høy inntekt (800.000,- og mer) .* 

De med relativt høy inntekt (800.000,- og mer) mener det i større grad er foresattes ansvar å 
gi elevene frukt på skolen enn de med relativt moderat inntekt (under 800.000,-).

* = Signifikant forskjell 99% - nivå

Husstandens bruttoinntekt



Både relativt lav utdannelse (kun videregående) og relativt moderat inntekt  i 
husstanden (under 800.000,-)* gjør at en i større grad mener myndighetene bør 
ta ansvar for å gi alle elever gratis frukt på barneskolen 

* = Signifikant forskjeller 95% - nivå

Filter: Høyeste utdannelse er videregående skole:

Filter: Inntekt under 800.000,-

Blant de med relativt 
moderat inntekt ser 
en at utdannelse i 
seg selv har 
betydning. 

Blant de med relativt 
lav utdannelse (kun 
videregående) ser en 
at inntekt i seg selv 
har betydning. 

Det er 406 personer med 
kun videregående og inntekt 
under 800.000,-. Deres svar 
kommer i første kolonne i 
begge tabeller

Husstandens bruttoinntekt

Høyeste fullførte utdannelse



Om stratifisert utvelging

Stratifisert utvelging betegner innen statistikk en sannsynlighetsutvelging som forutsetter 
at enhetene i universet inndeles i kategorier (såkalte strata) etter hvilken verdi de har på 
stratifiseringsvariabelen. Deretter trekkes det enheter separat fra hvert stratum til utvalget.

Hvis alle stratums frekvens er like hyppig representert i utvalget som i universet, er utvalget 
proporsjonalt. Dersom minst et stratum er mer er relativt sterkere representert i utvalget 
enn i universet er utvalget disproporsjonalt. Disproporsjonalt stratifisert utvelging brukes 
gjerne for å sikre tilstrekkelig sterk representasjon i utvalget av en kategori som forskeren 
er særlig opptatt av å undersøke, og som er sjelden i det teoretiske universet. For 
eksempel: Dersom det skal gjøres en markedsundersøkelse om hvor fornøyd Volvo-
bileiere er med bilen sin kan f.eks halvparten av de intervjuede personene i undersøkelsen 
være eiere av en Volvo, og den andre halvparten eiere av andre bilmerker. 
Intervjuobjektene med et annet bilmerke brukes for å ha et sammenligningsgrunnlag. 
Utvalget er disproporsjonalt, ettersom det er en langt mindre del av befolkningen 
(universet) som er eiere av Volvo enn 50%. Ved å stratifisere utvalget kan en sammenligne 
grad av fornøydhet mellom gruppene Volvo-eier og eier av annet bilmerke.
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