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Om undersøkelsen(i)

• Bakgrunn: I løpet av vårsemesteret 2019 ble det innført gratis Skolefrukt på alle offentlige skoler med 
ungdomstrinn i Oslo.  I den forbindelse valgte skolene en ansatt som skolefruktansvarlig, med ansvar for 
praktiske forhold ved ordningen.

• Formål: Få innsikt i og evaluere gratis Skolefrukt for vårsemesteret 2019 på offentlige skoler med 
ungdomstrinn i Oslo.

• Målgruppe: Skolefruktansvarlige ved skolene. 

• Metode: Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av Questback, noe som innebærer spørsmål/svar på 
internett. Det ble sendt e-post invitasjon til skolefruktansvarlige.

• Gjennomføring: Undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom Oslo kommune og 
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) og spørsmålene ble utviklet i dette samarbeidet. OFG har med 
bakgrunn i svarene fra respondentene laget denne rapporten. 

• Feltperiode: Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 29.5.2019 til 14.6. 2019. 



Om undersøkelsen (ii)

• Utvalg:
• Det ble levert e-post  med spørreskjema til totalt 60 skolefruktansvarlige. Det var totalt  34 som svarte, 

dvs. en svarprosent på 57 %. Det er høyere enn det OFG har fått på undersøkelser hvor skoler i hele 
landet har deltatt hvor svarprosenten har vært ca. 45 %. Svarene fordelte seg slik på bydelene:

• Anonymitet: I utgangspunktet kunne de skolefruktansvarlige være helt anonyme. Det var imidlertid et 
spørsmål til slutt i undersøkelsen som var som følger: «Den lokale fruktleverandøren kan ha nytte av å få 
informasjon om svarene du har gitt i denne undersøkelsen. Dersom du ønsker at informasjonen du har gitt 
deles med fruktleverandøren, kryss ja og fyll inn skolenavn i neste spørsmål. Viktig! Dersom du krysser ja og 
fyller inn skolenavn vil du ikke lenger være anonym.» Det var 21 skoler som svarte ja på dette spørsmålet. 

• Hovedansvarlig for gjennomføring og rapport: Tore Angelsen (OFG)



Oppsummering/konklusjoner

• De aller fleste skolefruktansvarlige svarer at de er fornøyd med skolefruktordningen. Disse skolene opplever at 
elevene er fornøyd med Skolefrukt og at det er populært.

• De aller fleste skolefruktansvarlige ønsker også at skolene skal fortsette med gratis Skolefrukt. Det er kun ved 
to skoler at skolefruktansvarlige ikke ønsker en fortsettelse, og hovedbegrunnelsen fra disse er at elevene 
spiser lite av frukten. Vi ser også at det er disse to som er uenig i at Skolefrukt er populært blant elevene og de 
opplever at elevene er mer likegyldige til ordningen (de mener elevene hverken er fornøyd eller misfornøyd 
med å få servert Skolefrukt).

• Det som oppfattes mest positivt med ordningen er selve leveransen, dvs. korrekt mengde og til avtalt tid. Når 
det gjelder kvalitet og variasjon på frukten/grønnsakene er 8 av 10 skoler enige i utsagnet om god kvalitet ved 
leveranse, mens 7 av 10 er enige om god variasjon.

• Skolene velger ulike måter å organisere ordningen på. Det kommer til uttrykk ved at frukten blir delt ut til 
elevene på ulike tidspunkter i løpet av dagen, samt at noen velger utdeling på sentralt sted, for eksempel 
kantine, mens andre velger klasserom som spisested. 

• Omtrent alle skolene deler ut frukten slik den er levert fra leverandør, dvs. hel frukt (ikke skåret opp på 
skolen). Frukt til overs blir mest satt på lærerværelse eller at en lar elevene få frukt i flere enn de tiltenkte 
dagene.



Spørsmål:  Hvor  fornøyd er du med skolefruktordningen?
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Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

85 % av skolene er fornøyd med skolefruktordningen.

I en undersøkelse blant andre 
skoler med gratis Skolefrukt i Norge 
våren 2019 (67 skoler), svarte 79 % 
svært eller ganske fornøyd på en 5 
punkt skala, hvor de andre 
alternativene var passe fornøyd, 
ganske misfornøyd og svært 
misfornøyd. 5 % svarte ganske 
misfornøyd i den undersøkelsen.



Spørsmål: Hvor fornøyd opplever du at elevene er med å få servert gratis skolefrukt?

• Skolefruktundersøkelse våren 2019
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Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

9 av 10 skoler opplever at elevene er fornøyd med å få servert gratis Skolefrukt.
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Spørsmål: Ta stilling til følgende utsagn vedrørende deres leverandør av frukt og grønt. 

Leveransen oppfattes mest positiv, så kvalitet, mens det er flest skoler (én av fem) på 
«dårlig» variasjon. *

* Dette bildet 
overstemmer 
godt med 
resultater fra 
skoler i hele 
Norge.

Utvalg:  34 skoler med 
ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved 
bruk av Questback.

Indikasjon på sammenheng: Blant skolefruktansvarlige som er enig (ikke 
litt enig) i utsagnet om høy kvalitet er det 16 av 18  som opplever at 
elevene er veldig fornøyd med å få servert Skolefrukt. Blant 
skolefruktansvarlige som er «litt enig» , verken eller, eller uenig i 
utsagnet om høy kvalitet er det 4 av 16 som opplever at elevene er 
veldig fornøyd med å få servert Skolefrukt.
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Spørsmål: Hvilke frukt og/eller grønnsaker har du erfart kvalitetsproblemer med? Flere kryss mulig. 

De som mener kvaliteten ikke er høy når den ankommer skolen (4 skoler) har erfart 
kvalitetsproblemer med ulike frukter/grønnsaker

2 2 1 2 Ingen 1
1

Antall respondenter svart for hver frukt/grønnsak

Eple         Pære   Appelsin   Klementin Gulrot              Banan Tomat

Utvalg:  4 skoler med 
ungdomstrinn i Oslo som 
er uenig at kvaliteten er 
høy når den ankommer 
skolen. Gjennomført ved 
bruk av Questback.



Spørsmål:  Hva gjør deres skole med skolefrukt som er til overs? Flere kryss mulig.

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

Frukt til overs blir mest satt på lærerværelse eller at en lar elevene få frukt i flere enn de 
tiltenkte dagene.
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AKS elevene får det til mat stunden
Bytter på å gi det til mellomtrinnet og små- 
trinnet, når ungdomstrinn ikke er tilstede.
Deles ut til AKS og barneskole elever
Ev. rester brukes også til Aktivitetsskolen
Fellesmøte for lærere
Gir til andre klasser
Kaster i matavfall
Setter det i resepsjonsområdet
Setter det på fat i foajeen vår, da spisees
 det opp med det samme.

Annet, noter:



Spørsmål:  Hvor enig eller uenig er du i utsagnet, skolefrukt er populært blant elevene på skolen?

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

De aller fleste skolene opplever at Skolefrukt er populært blant elevene.

I en undersøkelse blant skoler med 
gratis frukt fra vår 2014 (385 skoler), 
svarte 45 % helt enig og 42 % ganske 
enig på utsagnet: «Elevene synes 
skolefrukt er populært».

I tilsvarende fra vår 2018 (55 skoler), 
svarte 58 % helt enig og 36 % ganske 
enig
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Spørsmål:  Når på dagen blir frukt/grønt utlevert på skolen? Flere svar mulig 

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

Det mest vanlige tidspunktet for utdeling er enten et friminutt før eller i storefri
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Deler ut ved behov (sultne ungdommer og ikke alle har spist frokost)
Er tilgjengelig i kantinen hele dagen
Henter selv
I en klassetime før spisefriminuttet
Leveres ut i løpet av 1. time på tirsdager og torsdager.
Ved behov og ønske fra lærerene
Ved oppstarten av 3. time

I en undersøkelse blant skoler med 
ungdomstrinn fra vår 2014 ble 
følgende spørsmål stilt: «Når på 
dagen spiser elevene frukt/grønt på 
skolen? Flere svar mulig»  (348 
skoler svarte på spørsmålet). 36 %
svarte i et friminutt før 
spisefriminuttet/storefri og 50 % i 
spisefriminuttet/storefri. 



Spørsmål:  På hvilke av disse måtene deler dere ut gratis skolefrukt til ungdomsskoleelevene?

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

Kantine eller annet sentralt sted for utdeling er noe mer vanlig enn klasserom
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Spørsmål: Hvordan blir frukten servert til elevene på skolen? Kryss av for det svaralternativet som passer best.

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

De aller fleste skolene deler ut frukten hel til elevene.
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gratis frukt fra vår 2014 (381 skoler 
som har svart på spørsmålet), svarte 
13 % oftest skåret opp i biter, noen 
ganger servert hel, mens 10 % svarte 
alltid skåret opp i biter.

I tilsvarende fra vår 2018 (55 skoler), 
svarte 14 % oftest skåret opp i biter, 
noen ganger servert hel, mens 15 %
svarte alltid skåret opp i biter. 



Spørsmål:  Ønsker du at skolen din skal fortsette med tilbudet om gratis skolefrukt til elevene? 

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.

85 % av de skolefruktansvarlige på skolene ønsker at skolen skal fortsette med 
Skolefrukt
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Spørsmål:  Hvorfor ønsker du ikke at skolen skal fortsette med tilbudet om gratis skolefrukt til elevene? 



18. Har du noen andre tilbakemeldinger når det gjelder frukt/grønt på skolen?

Når tomatene kom var det mange reaksjoner på all plasten de var pakket inn i.

Elevene er veldig fornøyde med skolefrukten

De første månedene var det for lite variasjon. De siste ukene har det kommet flere sorter, bl.a. blåbær som i stor grad er pelsete...
Ellers er det bra :)

Blir for mye styr med bestilling/ leveranse/ lagring og utdeling

Våre elever er veldige takknemlige for frukten. I noen tilfeller er dessverre dette det eneste de får i seg i løpet av skoledagen.
De dager jeg har vært for sent ute, eller av andre grunner har utsatt fruktlevering, kommer de til meg og etterlyser den. Dette er et flott tiltak 
som jeg håper vi kan fortsette med.

Vi er Miljøfyrtårn og elevene reagerer på at f.eks tomatene er pakket inn i mye plast.

ALLE burde få dette - småbarn også !

større variasjon i frukt typer, dette er melt inn tidligere, men ingen forandring.

Har ingen ansatt som innehar stillingen som kan ta ansvaret for å ta imot, sette det ut til eleven og holde orden etterpå.

Fortsett med tilbudet!

Vi er veldig takknemlige for skolefrukten vi får :)

Ordningen har vært veldig vellykket. Vi har nesten ikke svinn/tull med avfall o.l. Elevene spiser all frukten, og noen henter frukt selv i smug 
utenom utlevering i klassene fordi de er sultne har lyst på frukt, og det er da helt supert at den er tilgjengelig for dem. Vi har derfor valgt å ha 
åpent skap, og det har fungert veldig bra. De kommer og melder fra dersom det er tomt, og de kunne gjerne fått hver dag.

Kunne vært litt større variasjon på frukt/ grønt

Det fungerer stort sett bra men kan være litt kronglete å få de til å ta med tomme pappesker tilbake. ønsker de blir flinkere til å gi beskjed når 
de kommer og ikke bare sette fra seg frukten i garderoben. Der kan alle forsyne seg uten at det er fordelt. Det er ikke bra.

Appelsiner blir lite spist.

Utvalg:  34 skoler med ungdomstrinn i Oslo. 
Undersøkelse gjennomført ved bruk av Questback.



Vedlegg, krysstabulleringer


