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o Våren 2018 fikk Skuterud Kløvstad i oppdrag av 
Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) i 
oppdrag å kartlegge barn og ungdoms vaner og 
forbruk av frukt og grønt. 

o Her kartlegger vi både hva barna har med seg på 
skolen av frukt og grønt og hva de spiser av det de 
får med seg. Vi kartlegger også omfanget av 
abonnement på skolefruktordninger.

o Undersøkelsen er gjennomført via Norstat sitt 
web-panel. Det er intervjuet 1603 barn og unge 
mellom 1 og 10 klasse. 

OM UNDERSØKELSEN 

o Foreldrene har godkjent at barna svarer på 
undersøkelsen, mens foreldrene har svart på 
enkelte spørsmål selv som barna ikke kan svare 
på. 

o Ungdomsskoleelevene har besvart sin del av 
undersøkelsen helt på egenhånd, mens 
barneskoleelevene har fått hjelp av sine foreldre 
under utfylling og opplesning av spørsmål.

o Feltperioden var fra 5. april til 7. mai 2018.

o Tallene er ikke vektet.



SKOLEFRUKT - HOVEDFUNN 

o Foreldre til barn i grunnskolen legger i relativt stor 
grad ved frukt i matpakken (43,7%), men ikke like 
mye grønnsaker (22,8%).

o Jenter får med seg mer frukt og grønsaker på 
skolen enn det gutter får, og jentene spiser også 
mer av dette i løpet av skoledagen.

o Barnas tilgang på frukt og grønt hjemme og deres 
inntrykk av om foreldrene spiser mye frukt og 
grønsaker samvarierer sterkt med foreldrenes 
utdanning.

o Også i hvor stor grad barna spiser opp frukten de 
har med seg på skolen har en sterk samvariasjon 
med om de samtidig har inntrykk av at foreldrene 
spiser mye frukt og grønt.

o 29% av alle skoler tilbyr Skolefruktordningen. Kun 27% 
av de som har denne muligheten, abonnerer. Jenter 
abonnerer i noe større grad enn gutter.

o Mange av barna er fornøyde med Skolefrukt. 82% gir 
ordningen en positiv tilbakemelding.

o 61% av ungdomsskolene har kantine, men bare 40% 
selger frukt eller grønsaker. Ungdommene kjøper 
nesten ikke frukt eller grønsaker i disse kantinene.

o Barn på ungdomsskoletrinnet abonnerer i svært liten 
grad på Skolefrukt. 

o Vi ser også at nesten halvparten av 
ungdomsskoletrinn-elevene hverken har med seg noe 
frukt eller grønnsaker, eller abonnerer på Skolefrukt. 



UTVALG - UVEKTET
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UTVALG - UVEKTET
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FORELDRENE



FORELDRENE - OPPSUMMERING

o Foreldrene til barna har svart på en liten 
undersøkelse i forkant av at barna svarer.

o De svarer da på spørsmål som barna ikke kan 
svare på som inntekt og utdannelse, men også 
hva de la ved i matpakken av frukt og grønt sist de 
lagde det til barna.

o 46 % av elevene på ungdomsskolen lager 
matpakke/legger med mat og drikke i sekken selv. 
For elever på barneskolen er det kun 15 % av 
elevene som gjør dette selv.  * 

o Svarene viser at foreldrene i stor grad legger ved frukt 
i matpakken til barna når de lager matpakke eller 
tilrettelegger for den. 

o 43,7% sier de har lagt ved en eller annen form for 
frukt, mens bare 22,8% sier de har lagt ved 
grønnsaker.

o Jenter får mer frukt og grønt i matpakken enn gutter.

o Blant foreldre som lager matpakke/legger ved mat og 
drikke i sekken: Hele 23% av foreldrene sier de ikke 
legger ved frukt og grønnsaker i det hele tatt. Det er 
vanligere å legge ved noe av frukt og grønnsaker blant 
de med høyere utdannelse enn de med lavere 
utdannelse.

* = Spørsmålet stilt ut fra hva som ble gjort siste skoledag. = 1043 på barneskole og 560 på ungdomsskole



FORELDRENES BIDRAG TIL MATPAKKEN
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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.
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Biter av grønnsaker/oppdelte grønnsaker

Kun litt grønt på brødskivene

Ikke noe frukt og grønnsaker

Annet:

Vet ikke/husker ikke

Foreldre legger i aller størst grad 
ved frukt i matpakken til barna.

Totalt sett legger 43,7% ved 
enten frukt eller bær, og 22,8% 
noe form for grønt.

Hele 23% legger hverken ved 
frukt eller grønnsaker i 
matpakken.

(N: 1180) – Utvalg:  Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag (gjelder 74 % av familiene). 

43,7% frukt og bær

22,8% grønt
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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. 
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(N: Jente= 573 Gutt= 607 . * Signifikant forskjell 1 % nivå «Ikke noe frukt og grønt» & «Biter av frukt/oppdelt frukt»). Utvalg: Foreldre som lagde 
matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag
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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. 
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Kun litt grønt på brødskivene

Ikke noe frukt og grønnsaker
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(N: Barneskole= 888 Ungdomsskole= 292 . * Signifikant forskjell 1 % nivå på «biter av frukt/oppdel frukt», «biter av grønnsaker» og «Ikke noe frukt og 
grønt». Utvalg: Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag
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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.
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Abonnerer på Skolefrukt

TOTAL
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(N: Abonnerer Ja= 100 Nei= 268 Vet ikke= 3. * Signifikant forskjell 5 % nivå «Hel frukt» mellom Ja og Nei)  – Utvalg: Foreldre som lagde matpakke/la 
ved mat og drikke i sekken forrige skoledag
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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. (N:1180)
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(N: 0-400=80, 401-600= 169, 601-800=211, 801-1000=328, 1001-1400= 360. * Signifikant forskjell 5 % nivå «Ingen frukt/grønt» mellom lav inntekt under og over 600).
Men ikke signifikant hvis en kun ser på barneskoletrinnene. Utvalg: = Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag
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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. (N:1180)
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Utdannelse

Grunnskole

Videregående

Universitet-/høyskolenivå t.o.m. 3 år (Bachelor
eller tilsvarende)

Universitet-/høyskolenivå t.o.m. 4 år

Universitet-/høyskolenivå mer enn 4 år
(Mastergrad eller tilsvarende og høyere grad)

(N: Grunnskole=85, Videregående= 465, Universitet 3 år=454, Universitet 4 år=210, Universitet 4 år eller mer= 341. * Signifikant forskjell 5 % nivå «Ingen frukt/grønt» mellom lavere 
utdanning (Grunnskole + Videregående) mot Universitet 3 år+ 4 år + 4 år eller mer.  Utvalg: Foreldre som lagde matpakke/la ved mat og drikke i sekken forrige skoledag.
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BARNA



BARNAS HOLDNINGER, FORBRUK OG VANER

o Barn svarer selv på mesteparten av 
undersøkelsen. Barneskolebarna har fått hjelp av 
sine foreldre, men ungdomsskoleelevene har 
svart selv. 

o Barna svarer både på spørsmål om hvilken tilgang 
de har på frukt og grønnsaker hjemme, hvor mye 
de spiser av dette hjemme og på skolen, om de 
spiser opp det de får i matpakken, om de 
abonnerer på en skolefruktordning og om de (som 
er gamle nok) har kantine på skolen.

o Hele 94% sier de har tilgang tilgang til frukt og 
grønsaker de kan forsyne seg med hjemme. 

o 52% av barna sier de hadde med seg frukt eller bær 
med seg sist gang de var på skolen, mens 44% av  
foreldrene (som  lagde matpakke/la drikke mat ned i 
sekken) sier de la ved dette.

o Av de 52% som sier de hadde med seg frukt eller bær 
på skolen sier 44% at de hadde med en hel frukt.

o Om barna spiser opp eller ikke har sterk sammenheng 
med om foreldrene spiser mye frukt og grønt.

o Grønnsaker legges i mindre grad ved matpakkene av 
foreldrene og det er da vanligere med oppkuttet 
grønnsaker enn hel.



HJEMME – BARNAS 
HOLDNINGER



UTSAGN OM FRUKT OG GRØNT I HJEMMET
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Hele 95% sier de har tilgang på frukt og grønt hjemme. Svært få foreldre setter frem oppskåret frukt eller grønt.

94%

29%

(N: 1603)

4+5+6



UTSAGN

o 94% av barna mener de har tilgang til frukt og 
grønt hjemme.

o 72% av barna mener at foreldrene spiser mye 
frukt og grønnsaker.

o Blant barna sier 60% at foreldrene kutter opp 
frukt og grønt som de kan spise når de er sultene.

o Like mange (60%) sier at frukt og grønnsaker gjør 
det de spiser bedre.

o Det at foreldrene kutter opp frukt og grønnsaker 
som barna kan spise korrelerer med foreldrenes 
utdanning  (de med  kun grunnskole kutter opp i 
mindre grad enn andre) *, men ikke med 
foreldrenes inntekt.

o Det samme gjelder barnas tilgang til frukt og grønt 
hjemme (de med  kun grunnskole  har mindre tilgang enn 
andre). *

o Barnas inntrykk av om foreldrene spiser mye frukt og 
grønt korrelerer med foreldrenes utdanning (de med 
fullført universitet/høyskole spiser mer frukt og grønt 
enn de med kun videregående). *

o Blant de som ikke abonnerer på Skolefrukt og som ikke 
har med noe frukt eller grønsaker på skolen, er det 
vesentlig færre som har inntrykk av at foreldrene spiser 
mye frukt og grønt enn blant de som ikke abonnerer men 
har med frukt og/eller grønsaker. *

* = Signifikant på gjennomsnittsverdier, 5 % nivå.



FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
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Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskive) forrige gang du var på skolen?

52%

27%

33%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

Over halvparten av barna (52%) 
sier de har med frukt/bær på 
skolen. 58 % av barna på 
barneskoletrinn og 42 % på 
ungdomsskoletrinn.

27% sier de hadde med 
grønnsaker. 29 % av barna på 
barneskolen og 22 % på 
ungdomskolen.

Hele 33% mener de ikke hadde 
med noe frukt eller grønnsaker i 
det hele tatt. 27 % av barna på 
barneskoletrinn og 44 % av barna 
på ungdomsskoletrinn.

(N: 1603)
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46 % av elevene på 
ungdomsskoletrinn spiser ikke 
frukt eller grønnsaker i løpet av 
skoletiden (spurt om siste 
skoledag). Samme andel er 26 % 
for elever på barneskoletrinn.

(N: Elever 1.- 7. trinn: 764, elever 8. – 10. trinn: 416. Kun tatt med de som svarte hvor dagen i går var en skoledag.
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Har spist noe frukt
eller grønnsaker

Har ikke spist noe frukt
eller grønnsaker

Elever 8.- 10. trinn

Elever 1. - 7. trinn

FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
Vi ønsker nå at du tenker på dagen i går og hvor mye frukt, bær og grønnsaker du spiste til ulike tider på dagen.  Én porsjon er
omtrent en håndfull. Du kan svare 0 porsjoner,  0,25 porsjon, 0,5 porsjon, 1 hel porsjon, 1,5 porsjon, 2 porsjoner. 
Diagrammet viser andel som har svart enten 0 eller noe frukt/bær eller grønnsaker/salat på skolen.

%



FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN

22

Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskive) forrige gang du var på skolen? (N:1603)
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33%
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58%

29%

27%
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46%

25%

38%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

Kjønn

TOTAL

Jente

Gutt

Flest jenter har med frukt/bær og 
grønnsaker på skolen. 58% av 
jentene hadde med seg frukt/bær 
forrige gang de var på skolen, i 
kontrast til 46% av guttene. 

Både gutter og jenter har oftere 
med seg frukt/bær fremfor 
grønnsaker på skolen.

Hele 51 % av guttene på 
ungdomsskolen hadde ikke med 
seg frukt/bær eller grønnsaker. For 
jentene var denne andelen 38 %. 

(N: Jente= 754 Gutt= 607 . * Signifikant forskjell 1 % nivå «Ja, frukt/bær»)



FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
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Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskive) forrige gang du var på skolen?

52%

27%

33%

2%

41%

27%

39%

3%

57%

25%

28%

2%

67%

33%

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

Ja, frukt/bær

Ja, grønnsaker

Nei

Husker ikke

Abonnerer på skolefrukt

TOTAL

Ja

Nei

Vet ikke

Selv blant de som abonnerer på 
Skolefrukt er det relativt mange 
som har med seg frukt/bær eller 
grønnsaker hjemmefra.

(N: Abonnerer på skolefrukt= 126, Abonnerer ikke på skolefrukt: 340. * Signifikant forskjell 1 % nivå «Ja, frukt/bær» på abonnerer og ikke abonnerer på skolefrukt.
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57%

25%

28%

51%

26%

35%

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

Har med frukt/bær

Har med grønnsaker/salat

Har ikke med

Elever som ikke abonnerer på
skoler med Skolefrukt

Elever på skoler uten
fruktordninger

Elever som ikke abonnerer vs. elever som går på skoler uten Skolefrukt
Blant elever som ikke abonnerer 
på Skolefruktordningen, men 
som går på skoler som tilbyr 
dette, er det flere som har med 
seg frukt/bær hjemmefra, 
sammenliknet med elever på 
skoler helt uten Skolefrukt. *

(N: Elever som ikke abonnerer på skoler med Skolefrukt = 340. Elever på skoler uten fruktordninger = 533). * Signifikant forskjell 5 % nivå , ensidig test, 
beregnet med én desimal.

FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskive) forrige gang du var på skolen?
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64%

29%

22%

57%

28%

28%

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

Har med frukt/bær

Har med grønnsaker/salat

Har ikke med

Elever som ikke abonnerer på
skoler med Skolefrukt

Elever på skoler uten
fruktordninger

På barneskoletrinn (1-7): Elever som ikke abonnerer vs. elever som går på skoler uten Skolefrukt

Blant elever på barneskoletrinn: 
Det er en indikasjon på at blant 
elever som ikke abonnerer på 
Skolefruktordningen, men som 
går på skoler som tilbyr dette, er 
det flere som har med seg 
frukt/bær hjemmefra, 
sammenliknet med elever på 
skoler helt uten Skolefrukt.

Og det er færre elever som ikke 
har med hverken frukt eller grønt 
blant ikke abonnerende elever på 
skolefruktskoler sammenliknet 
med elever som ikke har tilbud 
om Skolefrukt. *

(N: Elever som ikke abonnerer på skoler med Skolefrukt = 255. Elever på skoler uten fruktordninger = 292). * Signifikant forskjell 5 % nivå , ensidig test, 
beregnet med én desimal.

FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
Hadde du med deg noe av frukt/bær eller grønnsaker (også det som var på brødskive) forrige gang du var på skolen?



FRUKTEN –
MEDBRAKT



HEL FRUKT ELLER BITER?
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Vi vil gjerne vite om frukten (ikke grønnsakene) du hadde med var hel frukt eller biter av frukt. Var det... 

44%

33%

32%

9%

3%

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

Hel frukt som eple, banan, pære eller liknende

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

Småfrukt som druer eller bær

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

Annet:

52% av barna sier de hadde med 
seg frukt eller bær på skolen.

Barna sier de i størst grad har 
med seg frukt, og hel frukt er mer 
utbredt enn biter og bær.

(N: 835)



SPISTE DU OPP?
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Spiste du opp frukten du hadde med? 

79%

20%

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
skoletiden.

Barna mener, i hvert fall selv, at 
det er gode til å spise opp frukten 
de har med. Hele 79% mener de 
har spist opp alt de hadde med i 
matpakken.

88 % av eleven på 
ungdomsskolen svarer at de 
spiste opp alt mot 75 % av 
elevene på barneskolen. 

(N: 835)



SPISTE DU OPP?
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Spiste du opp frukten du hadde med? (N: 835)

64%

34%

2%

75%

22%

3%

84%

16%

1%

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

Ja, alt

Noe av det, men ikke alt.

Nei, spiste ikke noe av dette i løpet av
skoletiden.

Mamma/pappa spiser masse frukt og grønt

1 - Helt uenig/2

3--4

5/6 - Helt enig

Barn med foreldre som spiser 
masse frukt og grønt spiser oftere 
opp frukten de har med på 
skolen.

(N: 1-2= 56, 3-4=360, 5-6=400. * Signifikant forskjell 1 % nivå mellom «1-2 helt uenig» og «5-6 helt enig»)



GRØNNSAKENE –
MEDBRAKT



HEL GRØNNSAK ELLER BITER?
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Grønnsakene du hadde med, var det en hel grønnsak eller biter av grønnsak? 

32%

32%

32%

22%

1%

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

Hel grønnsak som gulrot e.l.

Oppkuttet grønnsaker i biter som omtrent
tilsvarer en hel grønnsak

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

eksempel (biter av paprika, agurk på brødskiva)

Smågrønnsaker som minitomater e.l.

Annet:

Totalt hadde kun 27% av elevene 
med seg grønnsaker på skolen.

På samme linje som med frukt, er 
det vanligst at foreldre legger ved 
hel grønnsak, men biter er også 
relativt vanlig.

(N: 429)



SPISTE DU OPP?
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Spiste du opp grønnsakene du hadde med? 

79%

20%

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
skoletiden.

På lik linje med frukten barna har 
med, mener de selv at de er 
flinke til å spise opp grønnsakene. 

(N: 429)



SKOLEFRUKT-
ORDNINGER



SKOLEFRUKT-ORDNINGER

o 1/3 sier at det ikke finnes noen ordning for frukt 
og grønt på deres skole.

o 29% mener det er mulig å abonnere på Skolefrukt, 
mens kun 7% sier det er mulig å abonnere på 
eplebiter og gulrøtter fra Skolelyst.

o Kun 27% blant de som har mulighet til å abonnere 
på Skolefrukt gjør det, og kun 15% av de som sier 
det er mulig å  abonnere på Skolelyst gjør det.

o Begge ordningene har høy tilfredshet blant de 
som abonnerer. På en skala fra 1-6 hvor 6 er mest 
tilfreds får Skolefrukt 82% som svarer 4, 5 eller 6. 

o De fleste som er spesielt godt fornøyd med Skolefrukt 
sier at «Frukt er godt», og flere nevner at det er fint å 
få noe å spise hver dag på skolen.

o På spørsmål om hvorfor de valgte Skolefrukt sier en 
del at frukt er godt og sunt, men mange sier også at 
det er foreldrene som velger dette for dem.

o Grunner til ikke å velge Skolefrukt er både «dårlig» og 
«dyrt», men også at noen ikke liker all frukt som 
serveres og at det er bedre å ta med hjemmefra.



SKOLEFRUKTORDNING
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Om noen, hvilken ordning hvor elevene kan få utdelt frukt og grønnsaker finnes på skolen du går på?

33%

29%

23%

9%

7%

3%

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

Skolen har ingen slike ordninger med
frukt/grønnsaker

Man kan abonnere på ordningen Skolefrukt

Jeg vet ikke om skolen har noen slike ordninger

Det er gratis frukt og grønt som alle elevene kan
få

Man kan abonnere på eplebåter og gulrot i
poser via Skolelyst

Annet:

1/3 elever sier de kan abonnere 
på skolefruktordningen.

Like mange mener det ikke finnes 
noen ordning for skolefrukt.

Kun 9% sier det er gratis frukt og 
grønt på skolen deres, og 7% sier 
de abonnerer på frukt og grønt-
ordningen til Skolelyst.

Høyt betalte foreldre abonnerer i 
noen grad sjeldnere på Skoefrukt
enn de med lavere inntekt (ikke 
signifikant). 

(N: 1603)



SKOLEFRUKTORDNING

36

Om noen, hvilken ordning hvor elevene kan få utdelt frukt og grønnsaker finnes på skolen du går på? 

9%

35%

4%

28%

22%

8%

18%

3%

43%

26%

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

Det er gratis frukt og grønt som alle
elevene kan få

Man kan abonnere på ordningen
Skolefrukt

Man kan abonnere på eplebåter og
gulrot i poser via Skolelyst

Skolen har ingen slike ordninger
med frukt/grønnsaker

Jeg vet ikke om skolen har noen
slike ordninger

Barneskole og ungdomsskole

Barneskole-trinn

Ungdomsskole-trinn

Ordninger med frukt og grønt på 
skolene er langt mer utbredt på 
barneskole-trinnene enn 
ungdomsskole-trinnene.

(N: Barneskoler=1043, Ungdomsskoler=560)



SKOLEFRUKT



SKOLEFRUKT
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Abonnerer du på Skolefrukt?

27%

73%

1%

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

Ja

Nei

Vet ikke

29% sier at skolen de går på tilbyr 
Skolefrukt. 

Blant disse er det 27% som sier 
de faktisk abonnerer. 

(N: 469)



SKOLEFRUKT
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Abonnerer du på Skolefrukt? 

27%

73%

1%

31%

69%

0%

23%

76%

1%

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

Ja

Nei

Vet ikke

Kjønn

TOTAL

Jente

Gutt

Jenter abonnerer i større grad 
enn gutter.

(N: Jente= 243 Gutt= 226 . * Signifikant forskjell 5 % nivå «Abonnerer på Skolefrukt»)



SKOLEFRUKT
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Abonnerer du på Skolefrukt? 

27%

33%

36%

33%

28%

21%

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

Ja

Husstandens bruttoinntekt

TOTAL

0-400.000NOK

400.001-600.000 NOK

600.001-800.000 NOK

800.001-1000.000 NOK

1.000.001-1.400.000 NOK

De med relativt høy brutto 
inntekt i husstanden (mer enn kr. 
800.000,-) tenderer i mindre grad 
på å abonnere på Skolefrukt enn 
de med middels til lav inntekt i 
husstanden*

(N: 0-400.000=24, 400.001-600.000= 42, 600.001-800.00=63, 800.001-1.000.000=103, 1.000.001-1.400.00= 105. * Ikke signifikant, men t-verdi på 1,82).



SKOLELYST



SKOLELYST
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Abonnerer du på eplebåter og/eller minigulrøtter i ordningen Skolelyst?

11%

9%

84%

1%

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

Ja, eplebåter

Ja, minigulrøtter

Nei

Vet ikke

Kun 7% av elevene sier skolen de 
går på gir mulighet til å 
abonnerer på Skolelyst. På disse 
skolene er det kun 15% som 
abonnerer på eplebåter eller 
minigulrøtter.

(N: 111)



FRUKT OG GRØNNSAKER PÅ SKOLEN
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Hvor fornøyd er du med ordningen? 

2%1% 14% 33% 31% 18% 1%

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

Hvor fornøyd er du med Skolefruktordningen?

1 I svært liten grad 2 3 4 5 6 I svært stor grad Vet ikke

4+5+6

82%

(N: Skolefruktordningen= 126)



SKOLEFRUKT - TILFREDSHET
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Hva er det som gjør at du er fornøyd med Skolefruktordningen?

De fleste sier at «Frukt er godt», 
og flere nevner at det er fint å få 
noe å spise hver dag på skolen

(N: 61)

Antall svar med:
Godt/god 29
Variert/forskjellig 6

Hva er det som gjør at du er fornøyd med 
Skolefruktordningen (noen utvalgte svar)
At jeg får frukt hver dag på skolen.
At vi kan ta oss frukt av ulike slag
De gir barn sunn mat og alt smaker kjempegodt.
Den har variert og god frukt og grønt
Det er godt
Det er godt med frukt.
Frukt og grønt hver dag
Får god frukt på skolen
Godt med frukt etter matpakke
Godt og sunt
Jeg får fersk frukt på skolen hver dag. Jeg synes det er fint
jeg får mye frukt som jeg liker
Jeg syns det er godt
Kald frukt
Lettvint sunt
Liker frukt. Variasjon
Liker ordningen med å få frukt på skolen
Masse god frukt
Mye forskjellig
Variasjon
Variert innhold



SKOLEFRUKT – HVORFOR VALGT?
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Hvorfor valgte du ordningen Skolefrukt?

Mange sier at det er foreldrene 
som velger dette for barna, men 
også at frukt er sunt eller godt, at 
de liker frukt og at det er enkelt.

(N: 127)

Antall svar med:
Mamma 18
Godt 18
Sunt 17
Enkelt 9
Liker 8

Hvorfor valgte du orndningen Skolefrukt (noen utvalgte svar)
Det er godt å få frukt på skolen
Det som var tilgjengelig på skolen. Fordi alle andre hadde det. 
Da slipper mamma og pappa å skjære opp frukt til meg
Det var mamma og pappa son fortalte meg om det og jeg ville ha frukt.
Enkelt med fersk frukt
Enkelt og godt
Enkelt og sunt
Fikk lov av pappa. Hadde lyst på frukt
Fikk tilbud via skolen og vi tenkte det var en fin ordning
For å bli sunnere og jeg ville ha frukt fordi det er godt!
Frisk frukt. Spenning hvilken frukt.
Ingen alternativ til den ordningen. Enklere enn å ta med hjemmefra
Mamma bestemte det
Mamma bestilte for meg
Mamma og pappa lurte på om jeg ville ha det. Det ville jeg.
Slipper å ha med hjemmefra
Som en del av skolematordningen
Sunt og godt. Lettvint
Sunt påfyll
Tilgang hver dag



SKOLEFRUKT – HVORFOR IKKE VALGT?
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Hvorfor valgte du ikke ordningen Skolefrukt?

«Dårlig» og «Dyrt» er blant de 
hyppigeste beskrivelsene.

Også det at de enten ikke liker all 
frukt som serveres, eller at de 
synes det er bedre å ta med 
hjemmefra.

(N: 341)

Antall svar med:
Liker ikke 55
Hjemmefra 50
Dårlig 38
Dyrt/koster mye 27
Velge 11

Hvorfor valgte du ikke ordningen Skolefrukt? (noen utvalgte svar)
Det ble en del rester
Det er ikkje all av frukten til Skolefrukt ordningen eg liker og eg liker ikkje å kaste frukt.
Dyrt  Tar med hjemmefra
Dyrt og dårlig frukt
Dårlig erfaring, kjøper selv og tar med hjemmefra
Dårlig frukt og dårlig utvalg, liker ikke det som vi fikk
Fordi at jeg ikke har råd
Fordi det er bedre og billingere å ha med hjemme ifra.
Fordi det er ikke bestandig barnet liker den frukt som blir delt ut
Fordi det er med appelsin og det liker jeg ikke. Jeg liker bare banan.
Fordi jeg liker ikke alle frukter/grønnsaker i Skolefrukt.  Derfor tar jeg heller med hjemmefra.
Da får jeg det jeg liker.  Og da spiser jeg det opp. I istedenfor at det blir kastet.
Fordi jeg vil velge frukt/grønnsaker selv. Jeg opplever også at skolefrukten ofte glemmes 
å hente eller ikke har kommet. I tillegg er det nesten ingen andre som har det.
Fordi jeg vil velge sjøl hvilken frukt jeg skal spise. jeg liker ikke pære. mamma sender med frukt hver dag.
Fordi mamma kjøper frukt og grønt jeg kan velge å ta med på skolen.Slik at jeg er sikker på at jeg får det jeg liker.
Fordi vi har frukt hjemme som puttes i matboksen hver dag.
Fordi vi har hjemme og kan ta med
Får med frukt hjemmefra
Jeg får masse frukt i matboksen hver dag.
Jeg får med hjemmefra som er billigere
Jeg har lyst men det koster for mye
Liker ikke alle typer frukt
Liker ikke så mye frukt, bare grønne epler. Jeg er veldig kresen
Likte ikke frukten
Likte ikke frukten som ble servert
Mamma og pappa gir meg frukt eller gulrot i matboksen
Mamma og pappa kjøper hver 2 dag fersk frukt



SKOLELYST – HVORFOR IKKE VALGT?
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Hvorfor valgte du ikke å abonnere på produktet eplebåter/gulrøtter i pose i ordningen Skolelyst?

Mange sier de ikke abonnerer på 
Skolelyst fordi de får med 
hjemmefra eller at det er dyrt.

Noen sier også at det er dårlig 
kvalitet eller at de ikke liker det. 

(N: 93)

Antall svar med:
Dyrt/koster 18
Hjemmefra 15

Hvorfor valgte du ikke å abonnere på produktet eplebåter/gulrøtter i pose i ordningen Skolelyst?
(noen utvalgte svar)
Visste ikke om det
Vil velge selv hvilken frukt jeg tar med
Vi abonerer på melk/juice og det er nok for nå. Frukt og grønt for hun hjemme fra.
Vet ikke.
Tar med hjemme fra
Sender med hjemmefra. mere utvalg og bedre tilpasset hva barnet vil ha
Jeg er stor nok til å spise opp matpakken min. Pappa sier at eplebåtene 
koster mer enn når han kjøper hele epler i butikken.
Jeg abonnerte før men sluttet akkurat med eple og gulrot. Vi abonnerer på
yoghurt og melk. Dattera tar frukt og grønnsaker hjemmmefra. Årsaken var at det var bare 
gulrot og eple hele tiden det var litt kjedelig. Vi trenger litt mer variasjon.
Har hørt at det er så lite frukt/ gulerøtter i posen. Og fordi vi abonnerer på en smoothie i uka.
Fordi jeg deler opp grønnsakene eller frukten selv
For dyrt. Bedre utvalg i det eg sender med barna
Dyr ordning
Det koster mange penger
Det er for dyrt
Bedre og billigere å ha med hjemmefra



KANTINE



STOREFRI
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Hvilke muligheter i løpet av storefri har dere til å kjøpe mat/drikke?

61%

46%

9%

6%

13%

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

Kantine/utsalgssted på skolen

Butikk i nærheten av skolen

Gatekjøkken i nærheten av skolen

Annet:

Ingen muligheter til å kjøpe mat/drikke

Hele 61% av elevene i 
ungdomstrinn (8. – 10. klasse) 
forteller at de har en kantine eller 
utsalgssted på skolen.

46% sier de har en butikk i 
nærheten.

(N: 560)



KANTINE
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Selv om 61% av elevene på skoler med ungdomstrinn sier de har kantine, sier kun 40% at denne selger frukt 
og grønnsaker. Blant de som sier de kjøpte noe fra kantinen sist skoledag var det kun 5% som kjøpte frukt 
eller grønnsak.

40%

55%

5%

Har skolen du går på en kantine der det selges 
frukt/bær eller grønnsaker?

Ja

Nei

Vet ikke

34%

24%

20%

5%

5%

0%

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

Jeg kjøpte ingenting

Brødskiver/rundstykker

Yoghurt

Frukt

Grønnsaker/salat

Bær

Tenk på sist du var på skolen, hva kjøpte du i 
skolekantina

(N: 560)

(N: 224)
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