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Forord
Skolefrokost er ikke noe nytt fenomen i Norge. Forløperen var fattige skolebarn som fikk varm mat
på suppestasjoner allerede i 1880-årene. Etterhvert overtok den velkjente «Oslofrokosten», som
oppstod i begynnelsen av 1930-årene, der barn i Osloskolene fikk brød, melk og tran før skolestart.
Mange barn og unge spiser ikke frokost av forskjellige årsaker, noe som kan gå ut over
skoleprestasjonene. Østfold fylkeskommune så dette problemet, og gjennom folkehelseprogrammet,
Østfoldhelsa, ble det satt i gang et prøveprosjekt med skolefrokost i noen videregående skoler i
Østfold. Jeg tok kontakt med Østfoldhelsa fordi jeg hadde behov for en samarbeidspartner i
forbindelse med den avsluttende bacheloroppgaven. Oppdraget jeg fikk var å gjennomføre en
spørreundersøkelse ved Askim videregående skole sin avdeling Næringsparken.
Det å gjennomføre dette prosjektet har vært en veldig lærerik og spennende prosess helt fra jeg
begynte å utvikle spørreskjemaet, når jeg gjennomførte spørreundersøkelsen, foretok de statistiske
analysene og tilslutt når jeg skrev oppgaven. Det som har vært spesielt interessant med dette
prosjektet, i forhold til andre skoleprosjekt, har vært følelsen av å ha vært i en en slags jobbsituasjon
der jeg har gjort alt fra a til å og derved hatt mulighet til å forme mitt eget arbeid. Oppgavens
omfang er tilpasset det faktum at det er en bacheloroppgave som skal gjennomføres på to måneder.
Først vil jeg takke Østfoldhelsa, ved Elsie Brenne og Knut-Johan Rognlien, for at jeg fikk gjøre
bacheloroppgaven min i samarbeid med dem. Takk også til Askim videregående skole, ved Anne
Brevig Sørlie og Øyvind Gressløs, for hjelp i forkant og under gjennomføringen av
spørreundersøkelsen. Må heller ikke glemme å takke min trofaste korrekturleser Dag og sist, men
ikke minst, vil jeg takke førsteamanuensis Liv Elin Torheim for gode råd og veiledning underveis.
Takk også til Input Data for kopiering og innbinding av oppgaven.
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Lise Friis Pedersen
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Sammendrag
Forskning viser at det å spise frokost etter mange timer med søvn gjør at blodsukkeret holder seg
stabilt og man blir mer opplagt. Den kognitive funksjonen øker, noe som fører til at man presterer
bedre. I tillegg har de som spiser frokost bedre matvaner generelt enn de som ikke gjør det. Det er
særlig ungdommene som dropper frokosten, og undersøkelser viser at omkring 30-40% av elevene i
den videregående skolen spiser ikke frokost.
Statens ernæringsråd mener det bør være mulig for de som ikke har spist hjemme å skaffe seg dette
frokostmåltidet på en grei måte og til en rimelig pris. Hovedutfordringen blir å arbeide for en
organisering av skoledagen slik at dette lar seg realisere. I «Handlingsplan for bedre kosthold i
befolkningen» står det at skolen bør legge til rette for et sunt mat- og drikketilbud, som fremmer et
godt kosthold og gode vaner, som elevene kan ta med seg videre i livet.
Østfold fylkeskommune så at det var en rekke forbedringsmuligheter med hensyn til mattilbudet i
de videregående skolene i Østfold. På grunnlag av dette ble det innført en prøveordning ved noen av
skolene med gratis fruktabonnement eller skolefrokost for fem kroner. Etter en prøveperiode skulle
disse ordningene evalueres for å få svar på om de bør avvikles eller fortsette og eventuelt utvides.
Når jeg kontaktet fylkeskommunen fikk jeg i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse ved
Askim videregående skole sin avdeling Næringsparken. Fylkeskommunen ønsket å få en klarhet i
årsakene til at så mange av elevene ved denne avdelingen benytter seg av tilbudet om skolefrokost.
I spørreundersøkelsen ble elevene spurt om hva de synes om egen helse og kosthold og hvilke
frokostvaner de har. De ble spurt om skolefrokostordningen, om de benytter seg av den og hvordan
den fungerer. Tilslutt fikk de spørsmål om det sosiale rundt frokosten. De fikk også mulighet til å
skrive ned tre positive og tre negative ting om skolefrokostordningen.
Resultatene fra spørreundersøkelsen på Næringsparken viste at de fleste respondentene mener
skolefrokostordningen fungerte bra, og bare 2% synes den fungerte dårlig. Så mange som 75%
syntes det var triveligere å spise skolefrokost på Næringsparken i forhold til på hovedskolen. Mange
av elevene benytter seg av skolefrokosttilbudet, og hele 37% av elevene spiste frokost på skolen og
44% spiste både på skolen og hjemme. De aller fleste synes også maten som serveres er god og
billig. 92% av respondentene som synes kvaliteten på skolefrokosten var grei og 82% synes prisen
var bra. I tillegg så tillater lærerne ved Næringsparken at elevene spiser frokosten i
undervisningstiden. Ellers hadde nok mange av dem ikke rukket å spise skolefrokost fordi
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skolebussene kommer så sent. Disse årsakene har nok vært medvirkende til at så mange av elevene
ved Næringsparken har begynt å spise frokost etter at skolefrokostordningen startet opp. Blant de
som har endret frokostvanene sine har over 90% hatt en positiv dreining. I tillegg oppga omtrent
60% av respondentene at de merker en bedring både i formen og skoleprestasjonene.
Det er viktig at fylkeskommunen viderefører skolefrokostordningen, fordi denne
spørreundersøkelsen forteller at de aller fleste som bruker ordningen har stor glede og nytte av den.
Resultatene fra denne undersøkelsen viser at skolefrokostordningen på videregående skoler kan
fungere veldig bra hvis det blir godt tilrettelagt med hensyn til miljø, trivsel, pris, kvalitet,
tilgjengelighet og praktiske hensyn. Det at ordningen fungerer så bra på Næringsparken bør være til
inspirasjon for de skolene der den ikke fanger opp en like stor andel av elevene. Utfordringen her
vil være å finne løsninger på å få flere av ungdommene i den videregående skolen til å spise frokost
hver dag.
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1 Introduksjon
1.1 Utfordringen
Mange elever i den videregående skolen spiser ikke frokost verken hjemme eller på skolen. En
amerikansk review1 viste at skoleelever som spiser frokost har bedre matvaner generelt enn de som
ikke gjør det. Den viste også at ved å spise frokost økes den kognitive funksjonen og elevene
presterer bedre på skolen, de blir i bedre humør og de har mindre fravær. Det er også mye som tyder
på at det er en større andel overvektige blant dem som ikke spiser frokost i forhold til dem som
spiser frokost (Rampersaud, Pereira, Girard, Adams & Metzl, 2005). Statens ernæringsråd2 mener
det bør legges til rette for at elever som ikke har spist frokost har mulighet til å skaffe seg dette.
Dette måltidet bør følge anbefalingene, være lett å få tak i og ha en rimelig pris (Bjelland & Klepp,
2000). Det at mange elever i den videregående skolen ikke spiser frokost er et problem som
politikerne i Østfold fylkeskommune ønsker å ta tak i. En rapport, som ble utarbeidet av
Østfoldhelsa3, så på dagens mattilbud ved de videregående skolene i Østfold og vurderte prisen,
kvaliteten og spisemiljøene (Østfold fylkeskommune, 2006). Rapporten konkluderte med at det var
en rekke forbedringsmuligheter, og derfor vedtok opplærings-, kultur- og helsekomiteen høsten
2006, at innføring av fruktabonnement og skolefrokost på videregående skoler i Østfold skulle
utredes (Østfold fylkeskommune, 2007).

1.2 Bakgrunn for valg av oppgave
Østfoldhelsa fikk høsten 2007 i oppdrag av fylkespolitikerne å starte et prøveprosjekt, der fire
skoler skulle prøve ut en skolefruktordning og tre skoler skulle prøve ut en skolefrokostordning.
Prosjektet skulle ha en prøveperioden på ett skoleår. Skolefruktordningen gikk ut på at elevene fikk
tilbud om en gratis frukt eller en gulrot hver dag. I skolefrokostordningen skulle de få et daglig
tilbud om skolefrokost for fem kroner. Østfold fylkeskommune og de respektive skolene skulle
dekke de resterende utgiftene. Som student i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus (HiAk)
tok jeg kontakt med Østfoldhelsa i forbindelse med at jeg trengte en samarbeidspartner til den
avsluttende bacheloroppgaven. De foreslo at det kunne gjennomføres en spørreundersøkelse om
skolefrokostordningen på Næringsparken4. Det er omtrent 850 elever på Askim videregående skole
(vgs) og 78 av dem holder til ved Næringsparken, men er en til to dager i uka på hovedskolen.
1
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Review- er sammensatt av flere studier der man tar et overblikk over alle studiene – en samlestudie
Statens ernæringsråd har byttet navn til Statens råd for ernæring
Østfoldhelsa er folkehelseprogrammet i Østfold
Næringsparken er et industri- og handelsområde der Askim vgs leier lokaler til noe av undervisningen grunnet
plassmangel på hovedskolen
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Veldig mange av elevene ved Næringsparken spiser skolefrokost i motsetning elevene på
hovedskolen, og Østfoldhelsa ville gjerne har litt mer klarhet i hvorfor. Det var et krav fra
politikerne i Østfold fylkeskommune at ordningene skulle evalueres mot slutten av prøveperioden.
Evalueringen skulle være en kvalitativ undersøkelse utført av Høgskolen i Vestfold (HiVe), og
denne spørreundersøkelsen. Jeg ble også invitert til å være tilstede når HiVe foretok evalueringen
ved fire av skolene som var med på frukt- og skolefrokostordningen.

1.3 Problemstilling
Resultatene fra spørreundersøkelsen, blir en del av den totale evalueringen av skolefrukt- og
skolefrokostordningen. En problemstilling måtte være dekkende for det Østfoldhelsa ville ha mer
klarhet i, og den skulle også være et utgangspunkt for hvordan spørreskjemaet skulle utformes. Ut
fra disse forutsetningene ble følgende problemstilling valgt:


Hva er årsakene til at så mange av elevene ved Næringsparken benytter seg av
skolefrokostordningen?

Det er viktig for Østfoldhelsa å få svar på dette, fordi det var et krav fra politikerne i Østfold
fylkeskommune at ordningen skulle evalueres. Evaluering er et viktig styringsredskap for offentlig
politikk (Halvorsen, 2004), og resultatene fra denne spørreundersøkelsen skal være med på å
avgjøre skolefrokostens fremtid.

2 Bakgrunn
2.1 Ungdommer hopper over frokosten
Etter mange timer med søvn trenger kroppen å få tilført energi. Ved å spise frokost, og helst med
langsomme karbohydrater, holder blodsukkeret seg stabilt lenge og man blir mer opplagt. I tillegg
er karbohydrater, eller glukose som karbohydratene brytes ned til, hovedkilde til energi for hjernen
og nervesystemet (Thommessen & von Krogh, 2001). Det er særlig ungdom som dropper frokosten,
og det ser ut til å være nedgang i frokostinntaket med økende alder (Timlin, Pereira, Story &
Neumark-Sztainer, 2008). Dårlig tid om morgenen, mangel på apetitt eller det at de slanker seg kan
være de vanligste årsakene til at de hopper over det som skulle vært dagens første måltid
(Rampersaud et al., 2005). Når de kommer til skolen er det kanskje ikke mulig å få tak i mat, eller
de får ikke tid til å spise før undervisningen.
I «Helseprofil for barn og ungdom i Akershus» oppga nesten halvparten av ungdommene at de ikke
spiste frokost regelmessig, og åtte prosent spiste aldri frokost (Nasjonalt kunnskapssenter for
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helsetjenesten, 2004). En undersøkelse foretatt blant elever i den videregående skolen i Telemark
viste at 40 % av jentene og 30 % av guttene ikke spiste frokost hver dag. De som ikke spiser
regelmessige måltider spiser også lite variert kost (Oellingrath, 2004). En svensk studie og en
amerikansk review viste at ungdom som hopper over frokosten, også har en tendens til å hoppe over
andre hovedmåltider. Det kan føre til at de får den største andelen av energiinntaket sitt fra
mellommåltider og snacks. Det så ut til at de foretrakk mer usunne matvarer, og derfor hadde et
dårligere næringsinntak og en mer usunn livsstil, enn de som spiser frokost (Rampersaud et al.,
2005; Sjöberg, Hallberg, Höglund & Hulthén, 2003).

2.2 Sosiale helseforskjeller
I Stortingsmelding nr. 20, «Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller», har Helse- og
omsorgsdepartementet som overordnet mål å redusere sosiale forskjeller i helse. Befolkningens
helseatferd er en av utfordringene de ønsker å ta tak i fordi den er av stor betydning for helsen og
endrer seg med sosial bakgrunn (St.meld. nr. 20 (2006-2007), 2007). Nyere studier viser at det kan
være en sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og helse. Ungdomstiden er ikke en
periode for å utjevne dette, men en periode der denne ulikheten vedlikeholdes og utvikles. Hvis man
skal klare å redusere sosial ulikhet i helse, er det viktig å forsøke å endre barn og unges helseatferd
(Torsheim, Leversen & Samdal, 2007). En finsk studie viste at et flertall av ungdommene som ikke
spiser frokost også har foreldre som ikke spiser frokost (Keski-Rahkonen, Kaprio, Rissanen,
Virkkunen & Rose, 2003).

2.3 Prestasjoner
Mye tyder på at det er en sammenheng mellom måltider og prestasjoner. En amerikansk review
viste at mangel på frokost kan gå ut over læringsevnen, gi dårlige skoleprestasjoner og kan også ha
innvirkning på miljøet i klassen (Rampersaud et al., 2005). Mye tyder på at sultne skoleelever er
mer urolige og ukonsentrerte og skolemåltidet, og det sosiale rundt dette, har vist seg å forebygge
problematferd og mobbing (St.meld. nr. 16 (2002-2003), 2003). En studie fra Finland viste at de
ungdommene som ikke spiser frokost, også er i flertall når det gjelder å utvise dårlig oppførsel
(Keski-Rahkonen et al., 2003).

2.4 Nasjonale og globale strategier
2.4.1 Norsk tilrettelegging
Hovedmålene i «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er at kostholdet skal endres i
tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, og at sosiale forskjeller i kosthold skal reduseres.
Derfor er det ønskelig at skolen legger til rette for et sunt mat- og drikketilbud som fremmer et godt
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kosthold og gode vaner, og som elevene kan ta med seg videre i livet. Dette er spesielt viktig for de
elevene som kommer fra hjem hvor det er liten interesse for kosthold og helse, og der den positive
påvirkningen vil ha en utjevnende effekt (Departementene, 2007). I en undersøkelse om
skolemåltidsordningen, sier Statens ernæringsråd at hovedutfordringen i forhold til mat i
videregående skole blir å arbeide for en organisering av skoledagen. De som ikke har spist frokost
hjemme bør få muligheten til å skaffe seg rimelig og sunn mat på skolen (Bjelland & Klepp, 2000).
Sosial- og helsedirektoratet5 (Shdir) har gitt ut «Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og
videregående skole» som sier at skolekantina bør ha et mattilbud basert på sunn og variert mat og
drikke, frukt og grønnsaker. De sier videre at det ikke bør tilbys søte drikkevarer, snacks, godteri og
søte bakevarer (Shdir, 2003). Skolen er en viktig arena for å innarbeide gode helsevaner, derfor må
det legges tilrette for sunne måltider i skolen. I tillegg virker det også sosialt utjevnende og bidrar til
bedre læringsutbytte (St.meld. nr. 20 (2006-2007), 2007).

2.4.2 Nordisk handlingsplan
Nordisk ministerråd ønsker å bedre den nordiske befolkningens kostvaner. De ønsker også å holde
en lav toleransegrense i forhold til sosial ulikhet i helse, kostvaner og fysisk aktivitet. De skal blant
annet jobbe for at barn og unge, med spesielt fokus på utsatte grupper, ikke skal utsettes for et miljø
som oppfordrer til usunne valg. I deres handlingsplan står det blant annet at helse er nært knyttet
opp til sosioøkonomisk status, og at barns matvaner kan sees i sammenheng med foreldrenes
utdanningsnivå (Nordic Council of Ministers, 2006).

2.4.3 Den globale strategien
I Verdens helseorganisasjon (WHO) sin «Globale strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse» er
det overordnede målet å arbeide for å fremme helse gjennom riktig ernæring og fysisk aktivitet.
Strategien sier videre at det offentlige bør arbeide for å redusere risikofaktorer innen helse. Det
offentlige bør også øke oppmerksomheten og forståelsen rundt helsefremmende arbeid gjennom å
utvikle og implementere globale, nasjonale, regionale og lokale offentlige helseplaner (World
Health Organization, 2004).

2.5 HEMIL-modellen6
HEMIL-modellen ligger til grunn for arbeidet med skolefrukt- og skolefrokostordningen, som for
mye annet folkehelsearbeid, og da spesielt kostholdsarbeid (E. Brenne, Østfoldhelsa, personlig
kommunikasjon, 13. mai, 2008). Det helsefremmende arbeidet bør være en dynamisk prosess for å
bli effektivt, og det bør det bygge på holdbare, teoretiske antakelser som fungerer i praksis.
5 Sosial- og helsedirektoratet har endret navn og heter fra 1. mai 2008 Helsedirektoratet. Mitt bakgrunnsmateriale er
hentet ned innen 1. mai, derfor har jeg valgt å referere til det «gamle» navnet.
6 HEMIL – Helsefremmende arbeid, miljø og livsstil.
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HEMIL-modellen er både en teoretisk modell og et verktøy ved planlegging og gjennomføring av
helsefremmende individ- og miljørettet arbeid, for eksempel blant ungdom. Ved å bruke denne
modellen er det lettere å se hvilke individ- og miljørelaterte faktorer som påvirker helsen (Klepp,
Wilhelmsen & Wold, 1995).

Figur 1 HEMIL-modellen: Faktorer som bestemmer frokostinntak hos ungdommer.
(Adaptert fra Klepp, Wilhelmsen & Wold, 1995).

I figur 1 er de forskjellige faktorene i forbindelse med skolefrokostordningen satt inn i HEMILmodellen, og som vi ser består den av åtte faser delt inn i analyse, gjennomføring og evaluering.
Analysen omfatter fasene 1-5, og går fra analyse av det helseaspektet vi ønsker å fokusere på til
analyse av mulige tiltak og arbeidsmetoder. Når denne analysen er gjennomført er målgruppen for
det helsefremmende arbeidet bestemt. Gjennomføringen av det helsefremmende arbeidet skjer i fase
6 og må sees i sammenheng med fase 7, som er en konstant prosessevaluering, der det sikres at
tiltakene gjennomføres som planlagt. I fase 8, som er sluttevalueringen, sikrer man at tiltakene
videreføres og spres (Klepp et al., 1995). Det er i sluttevalueringen at min spørreundersøkelsen
kommer inn.
5

2.6 Evaluering
Det er i dag et krav om at alle store offentlige prosjekter som settes i gang skal evalueres fordi det
antas å øke nytteverdien. Ved å evaluere er det lettere å få en oversikt over hva som burde ha vært
annerledes, og hva som derfor kan rettes opp ved nye prosjekter. Evalueringen kan også forklare
hvorfor akkurat de og de resultatene ble oppnådd (Falkum, 1995).
Resultatene fra spørreundersøkelsen er en del av sluttevalueringen av skolefrukt- og
skolefrokostprosjektet. En spørreundersøkelse er en evalueringsmetode som kan brukes når det er
helt klare problemstillinger man gjerne vil få belyst, og når det er et ønske om å få inn svar fra
mange personer (Falkum, 1995). Øsfoldhelsa ville gjerne vite hvorfor skolefrokostordningen
fungerte så bra på Næringsparken. De ville også at alle elevene på denne avdelingen skulle inviteres
til å delta. Det var et krav fra politikerne i Østfold fylkeskommune at skolefrukt- og
skolefrokostordningen skulle evalueres mot slutten av prøveperioden. For politikere som bevilger
penger er det å evaluere et viktig styringsredskap for å se om det som var hensikten med tiltaket er
oppnådd (Halvorsen, 2004). Evalueringen av disse prosjektene skulle gjøres eksternt, og det var
HiVe og jeg som skulle stå for dette. Fordelen med å bruke eksterne evaluere er at de ikke er knyttet
direkte opp mot prosjektet, er derfor mer uavhengige og blir ikke påvirket av interne meninger og
holdninger (Oshaug, 1994).

2.7 Skolefrokosten på Næringsparken
Ved omvisning på Næringsparken ble det gitt anledning til å observere elevene mens de forsynte
seg av frokosten. På denne avdelingen får de tilbud om skolefrokost fra klokken 8.00 til 8.20.
Frokosten blir pent og innbydende dekket i et verkstedlokale som brukes av klima-, energi- og
miljøklassen. Det er miljøarbeideren ved Næringsparken som ordner med frokosten og tar i mot
betaling fra elevene. Det er en god tone mellom henne og elevene, og hun kjenner dem godt fordi
det er et lite miljø. Elevene ved Næringsparken har ikke noen lokaler å spise i, så de tar med seg
maten til de respektive klasserom og spiser der. Det er flere av dem som har ytret ønske om å kunne
spise sammen ved et dekket langbord, men det lar seg ikke gjøre både med hensyn til tiden og den
dårlige plassen. Skolefrokosten på Næringsparken består av halvgrovt ferdig oppskåret brød, myk
margarin, gulost, brunost, leverpostei, makrell i tomat, kokt skinke, salami, jordbær- og
bringebærsyltetøy, agurk, tomat, paprika, lettmelk, appelsinjuice, drikkeyoghurt og noen ganger
kornblanding. Under observasjonen spiste de fleste tre til fire brødskiver, som tilsvarer en porsjon.
I tillegg til skolefrokosten som skolen arrangerer, er det også en privatdrevet kantine på
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Næringsparken som elevene og de som jobber på området benytter seg av. Den er åpen fra klokken
8.30 til 14.00. Her selges typisk kantinemat, men også noe varmmat. Mange av elevene handler her
fra og med første friminutt.

3 Metode
3.1 Planleggingen
I møtet med Østfoldhelsa ble vi enige om at det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse ved
Næringsparken. Denne metoden ble valgt da det ble antatt å være den beste måten å hente ut den
informasjonen det var behov for. Under møtet med Askim vgs ble det diskutert hvordan
spørreundersøkelsen skulle gjennomføres, både med hensyn til det praktiske og tidsplanen. Det ble
enighet om at undersøkelsen skulle gjennomføres i undervisningstiden for å få med så mange som
mulig.

3.2 Utviklingen av spørreskjemaet
En spørreskjemaundersøkelse inneholder standardiserte og ferdig formulerte spørsmål, og kan
brukes av alle som er interessert i å hente ut informasjon av og få overblikk over en stor gruppe
mennesker (Dalland, 2006). Når spørsmålene til denne undersøkelsen skulle utformes var
evalueringen sammen med HiVe til stor hjelp. Under disse møtene kunne skolefrokosten observeres
og informasjon ble innhentet om hvordan den fungerte på den enkelte skolen. Dette sammen med
tilbakemeldinger fra elever og ansatte, gjorde at man fikk et inntrykk av ordningen og så fordeler og
ulemper ved den. Etter samråd med Østfoldhelsa, og veileder på HiAk, ble det bestemt at
spørreskjemaet for det meste skulle inneholde kvantitative spørsmål, men også noen kvalitative.
Halvorsen (2004) sier at selv om den kvantitative metoden er den foretrukne i denne type
undersøkelser, vil en kombinasjon av metodene være hensiktsmessig. Det var viktig å tenke på både
utseendet, innholdet og størrelsen når spørreskjemaet skulle utvikles. For å unngå feil, og ha en best
mulig flyt, var det viktig å holde et dagligdags og forståelig språk og ha en naturlig rekkefølge på
spørsmålene. Spørreskjemaet må ikke være for langt, og det bør ikke ta for lang tid å fylle det inn,
slik at deltakerne går lei (Dalland, 2006). Spørreskjemaet ble godkjent av Østfoldhelsa og
veilederen ved HiAk.

3.2.1 Variabler
For at spørreskjemaet (vedlegg 1) skulle bli mer oversiktlig ble spørsmålene delt inn i fem grupper
der hver gruppe fikk sin egen overskrift. I de fire første gruppene var det lukkede svaralternativer
og i den femte gruppa var det åpne svaralternativer. I gruppe 1, som handler om helse og kosthold,
blir de spurt om de selv synes de har god helse, hvordan de vurderer sitt eget kosthold og om de tror
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at kostholdet spiller noen rolle for egen helse. I gruppe 2, som handler om frokostvaner, er det
spørsmål om hvor ofte de spiser frokost, hvor de spiser den, om de har begynt å spise frokost oftere
etter at skolefrokostordningen startet, om de har begynt å spise frokosten på skolen i stedet for
hjemme og hvorfor de eventuelt ikke spiser frokost. De blir også spurt om de merker forskjell på
«formen» de dagene de spiser frokost i forhold til de dagene de ikke spiser frokost og om de synes
de har bedret skoleprestasjonene de dagene de spiser frokost i forhold til de dagene de ikke spiser
frokost.
I gruppe 3, handler spørsmålene om skolefrokostordningen, og om hvordan de synes
skolefrokostordningen fungerer på Næringsparken, hvordan den fungerer på hovedskolen, hva de
synes om lokalene og hva de synes om kvaliteten og prisen. De blir også spurt om de har endret
frokostvanene sine etter at skolefrokosten ble innført og hvis de har endret frokostvanene på hvilken
måte har de gjort det. I gruppe 4, som handler om det sosiale, er det spørsmål om hvor viktig det er
å spise frokost sammen med andre, om skolefrokosten har noe å si for klassemiljøet og miljøet på
Næringsparken, om det er triveligere å spise skolefrokost på Næringsparken enn på hovedskolen.
De ble spurt om hvor viktig det er for den enkelte at det er noen der som ordner med frokosten og er
tilstede mens de forsyner seg av maten. I gruppe 5, som har åpne spørsmål, kan de nevne tre
positive og tre negative ting ved skolefrokostordningen. Her var det et ønske om at det skulle
komme fram momenter som ikke kommer fram i de lukkede spørsmålene.

3.2.2 Utvalg
Utvalget er alle elevene som er mesteparten av skoletiden ved Næringsparken, og omfatter linjene
videregående (vg) 1 bygg- og anleggsfag, vg 2 klima, energi og miljø, vg 2 overflateteknikk og vg 2
transport og logistikk. De er, med få unntak, gutter i alderen 16-18 år.

3.3 Samtykke og meldeplikt
I forkant av spørreundersøkelsen ble Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) kontaktet.
Tilbakemeldingen som ble gitt var at denne undersøkelsen var av en slik art at den ikke krevde
tillatelse fra Datatilsynet. Studenter behøver ikke søke om å gjennomføre spørreundersøkelser når
spørreskjemaet er anonymt og ikke inneholder sensitive spørsmål. Det er heller ikke kobling
mellom navn og nummeret på spørreskjemaene. Ved at elevene fyller inn gir de et aktivt samtykke7
til å delta. Når dataene som blir samlet inn er anonyme, og det ikke er personopplysninger, bør ikke
foreldrene samtykke, selv om mange av deltakerne er under 18 år (J.S. Eide, NSD, personlig
kommunikasjon, 21. april, 2008).
7 Med aktivt samtykke menes at retur av et ferdig utfylt spørreskjema er samtykke til å delta i spørreundersøkelsen
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3.4 Introduksjonsbrevet
Det er viktig at deltakerne i en spørreundersøkelse får den informasjonen de har krav på (Dalland,
2006). Denne informasjonen ble nedskrevet i et introduksjonsbrev (vedlegg 2) som ble lest opp for
elevene før de fikk utdelt spørreskjemaene. Der ble de informert om hvem jeg er og hvorfor jeg var
der, hvorfor og hvordan undersøkelsen skulle gjennomføres, at fylkeskommunen var interessert i å
få vite hvordan skolefrokostordningen fungerer og at de er garantert full anonymitet. De ble
informert om hvordan skjemaene skulle besvares og at det er frivillig å delta i undersøkelsen, men
at det er viktig at så mange som mulig deltar. De fikk også informasjon om at spørsmålene besvares
så riktig som mulig, for å få et mest mulig riktig bilde av hvordan skolefrokosten fungerer på deres
avdeling.

3.5 Pilotundersøkelsen
Når spørreskjemaet er ferdig, utvalget er bestemt, og man har avgjort hvordan datainnsamlingen
skal foregå, kan en pilotundersøkelse8 være et godt verktøy for å avdekke eventuelle feil og mangler
på et tidlig tidspunkt. Når selve undersøkelsen er i gang er det ikke så lett å rette opp dette. Denne
pilotundersøkelsen bør gjennomføres slik at den likner undersøkelsen mest mulig. Hensikten er å
kartlegge hvordan selve spørreskjemaundersøkelsen fungerer, og ikke hva pilotdeltakerne svarer
(Haraldsen, 1999). Pilotundersøkelsen ble gjennomført på Glemmen videregående skole (vgs) i
Fredrikstad, som var en av skolene som ble evaluert av HiVe. Selv om tilbudet på Glemmen vgs
ikke er likt det på Næringsparken, så har de det til felles at de har en skolefrokost som fungerer bra
og som forholdsvis mange elever benytter seg av. Tillatelse til å spørre noen av elevene om de ville
teste spørreskjemaet ble innhentet fra skolen i forkant. Seks jenter var interessert i å delta, og de ble
bedt om å sjekke om de synes noen av spørsmålene var feil formulert, eller om de følte at
svaralternativene ikke var tilfredsstillende. Spørsmålene som omhandlet Næringsparken fikk de
beskjed om å hoppe over, fordi de ikke hadde forutsetninger for å svare på disse. Tilbakemeldingen
var veldig god, men de ønsket seg et fjerde svaralternativ på spørsmålene 1 a og b. De foreslo «helt
grei» på 1a og «helt greit» på 1b. I tillegg til disse elevene fikk også ansvarshavende i kantina på
Glemmen vgs spørreskjemaet til gjennomlesing. Tilbakemeldingen var god og hun mente at de
viktigste spørsmålene var blitt dekket opp.

3.6 Oppgavens framdrift
Det var viktig for oppgavens framdrift at det blir holdt et øye med gjennomføringen. Et godt
hjelpemiddel var planer som ble utviklet og som det skulle holdes tak i gjennom hele prosessen. Det
ble utviklet en prosjektplan (vedlegg 3) og en tidsplan (vedlegg 4) for å kunne følge med på om
8 En pilotundersøkelse er en slags generalprøve i liten skala som man gjennomfører før selve undersøkelsen.
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aktivitetene, eller delmålene, ble planlagt og gjennomført i forhold til det som var bestemt på
forhånd. I forhold til prosjektplanen ble de fleste punkt gjennomført som planlagt, med to unntak.
For det første var det umulig å samle alle klassene på Næringsparken samtidig, fordi de var en til to
ganger i uka på hovedskolen. I tillegg var det ikke læreren som delte ut og samlet inn
spørreskjemaene, men det ble gjort egenhendig sammen med miljøarbeideren. Tidsplanen ble fulgt.

3.7 Gjennomføring av spørreundersøkelsen
På Næringsparken er det seks klasser, og fem av dem var tilstede den fredagen undersøkelsen skulle
foregå. Den sjette klassen skulle miljøarbeideren ta seg av uken etter. Lærerne var informert om
undersøkelsen på forhånd, og de var alle velvillig innstilt. Utfyllingen av spørreskjemaet tok
mellom fem og ti minutter. Elevene la skjemaet i en stemmeurne9. Noen spørsmål dukket opp
underveis, og mange lurte på hva de skulle gjøre hvis de ikke klarte å svare på alle punktene på
spørreskjemaet. Da kunne de enten hoppe over spørsmålet, eller de kunne svare det de trodde det
skulle være.

3.8 Registrering og analyser
Av totalt 78 elever ved Næringsparken var det 67 som fylte inn spørreskjemaet (vedlegg 5). Av
disse var det fire som ble ekskludert fordi spørreskjemaene var utilstrekkelig utfylt. Det gir 63
inkluderte, altså en svarprosent på 81, noe som er bra. Det helt akseptabelt med en svarprosent på
70-75 (Haraldsen, 1999). I tillegg var det flere som ikke hadde svart riktig, eller unnlatt å svare, på
enkeltspørsmål. I de tilfellene tok jeg med spørreskjemaene, men ekskluderte disse spørsmålene.
Men selv om det var flere som ikke hadde svart på alt, var likevel alle spørsmålene, med unntak av
ett, innenfor den akseptable svarprosenten. De ferdig utfylte spørreskjemaene ble nummerert for å
unngå at noen ikke ble registrert eller noen ble registrert flere ganger. Svaralternativene til de
kvantitative spørsmålene, var målbare og ble kodet direkte i SPSS 14.010. De ble nummerert
fortløpende fra 1 og til henholdsvis 3, 4 eller 5 avhengig av antall svaralternativer. Den samme
tallrekken ble fulgt på alle spørsmålene fordi det forenklet registreringen. Ett spørsmål hadde
mulighet for flere svaralternativer, og der hadde noen av elevene krysset av for både alternativ 1 og
3. Det ble registret som nummer 13. Alle skjemaene ble registret i SPSS. De kvalitative
spørsmålene ble registrert med den samme teksten som stod på skjemaet, og ble liggende ved som
tilleggsinformasjon. De fire spørreskjemaene som var ekskludert, og de enkeltspørsmålene som var
ubesvarte eller utilstrekkelige, ble satt til 0 og registrert som missing. Antallet som hadde svart (n)
framgår av hver tabell. Resultatene ble dobbeltsjekket for feilkoding. Tilslutt ble det kontrollert at
9 Jeg hadde en «stemmeurne» å legge skjemaene i. Dette for at elevene ikke skulle føle at jeg «kikket»
10 SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences) er et dataprogram brukt til statistisk analyse
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antall skjemaer som ble registrert stemte overens med antall skjemaer. Analysene ble deretter utført
i SPSS. Beregningene11 er basert på det antall elever som svarte på spørsmålene, og kan derfor
variere.

3.9 Mulige feilkilder
I sin bok om spørreskjemametodikk sier Haraldsen (1999) at det er tre typer feilkilder man kan
komme ut for i spørreskjemaundersøkelser, nemlig utvalgsfeil, målefeil og prosesseringsfeil.
Utvalgsfeil kan oppstå når det utvalget som trekkes ut er en mulig feilkilde. I dette tilfellet var det
alle elevene ved Næringsparken som ble invitert til å være med på undersøkelsen, og ikke noen som
ble trukket ut fra en større gruppe. Det som eventuelt kunne blitt et problem, hadde for eksempel
vært hvis mange av dem som ikke spiser frokost ikke ville ha deltatt. Men alle som var tilstede ville
delta. Den andre typen feilkilder man kan komme ut for er målefeil. Dette kan enten være
skjevheter i resultatene fordi noen av deltakerne faller fra, eller lar være å svare på en del av
spørsmålene i skjemaet. Det kan også oppstå målefeil fordi respondenten misforstår spørsmålene,
tipper svaret eller lyver bevisst slik at svarene blir feil. Da jeg gikk gjennom skjemaene så jeg at
noen av respondentene hadde unnlatt å svare på enkeltspørsmål, noen hadde hoppet over flere
spørsmål og en hadde til og med glemt å fylle inn baksiden av spørreskjemaet. Det var også noen
som hadde satt inn to kryss der det bare skulle vært ett. I disse tilfellene ekskluderte jeg enten hele
skjemaet eller enkeltspørsmål. Den tredje typen feilkilde er prosesseringsfeil. Dette er menneskelige
feil som kan oppstå i forbindelse med datainnsamlingen. Spørreskjemaer kan komme bort, og det
kan bli feil i overføringen av resultatene til en datafil. Jo flere arbeidsoperasjoner jo større sjanse for
feil.

4 Resultater fra spørreundersøkelsen
4.1 Elevenes syn på egen helse og kosthold
På spørsmålet om elevene selv synes de har god helse svarte 21% at de hadde veldig god helse, og
41% synes de hadde ganske god helse (tabell 1). Det var 33% som synes helsa var helt grei, og 5%
synes de ikke hadde så god helse. På spørsmålet om hvordan de vurderte sitt eget kosthold svarte
5% at det var veldig sunt, 25% synes det var ganske sunt, 57% synes det var helt greit og 13%
synes ikke de hadde så sunt kosthold. På spørsmålet om de trodde kostholdet spiller noen rolle for
helsa svarte 69% ja, 25% svarte litt og 7% svarte nei.

11 ved å foreta følgende: analyze/descriptive statistics/frequencies
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4.2 Elevenes frokostvaner
På spørsmålet om hvor ofte de spiser frokost på skoledager svarte 41% av respondentene at de
spiste frokost hver dag (tabell 2). 18% svarte at de spiste frokost 3-4 ganger i uka, og 27% spiste
frokost av og til, det vil si 1-2 ganger i uka. 14% spiste sjelden eller aldri frokost. Av de som spiste
frokost på en vanlig skoledag var det 19% som spiste den hjemme, 37% som spiste den på skolen
og 44% spiste noen ganger hjemme og noen ganger på skolen. De fikk også spørsmål om de hadde
begynt å spise frokost oftere etter at skolefrokostordningen ble satt i gang og da var det 54% som
svarte ja, 35% som svarte nei og 11% som svarte vet ikke. 40% svarte ja når de ble spurt om de
hadde begynt å spise frokost på skolen, etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, i stedet for å
spise den hjemme. På det samme spørsmålet svarte 26% nei og 34% svarte av og til. De ble spurt
om hva årsaken kunne være til at de ikke spiser frokost hjemme, og da var det 46% som hadde
dårlig tid eller ikke rakk det, 30% hadde ikke matlyst, 21% foretrakk å spise på skolen mens 4%
svarte at det var andre grunner. Når de ble spurt om de merker forskjell på «formen» de dagene de
spiser frokost i forhold til de dagene de ikke spiser frokost svarte 35% at det var stor forskjell, 27%
svarte at det var litt forskjell, 11% ingen forskjell, 19% svarte at det hadde de ikke tenkt over og 8%
svarte at de merket ingen forskjell fordi de spiste frokost hver dag. Det siste spørsmålet om
frokostvaner var om de synes at skoleprestasjonene var blitt bedre de dagene de spiser frokost i
forhold til de dagene de ikke spiser frokost. Her var det 21% som synes det var en stor forskjell og
37% som synes det var litt forskjell. 16% merket ingen forskjell, 21% hadde ikke tenkt over det og
for 6% av elevene var det ikke aktuelt for fordi de spiste frokost hver dag.

4.3 Skolefrokostordningen på Næringsparken
I denne gruppen handlet spørsmålene om skolefrokostordningen. De ble først spurt om hvordan de
synes skolefrokostordningen fungerer på Næringsparken. 54% prosent mente den fungerte veldig
bra og 37% mente den fungerte bra. Det var 8% som sa den var helt grei, 2% sa den var dårlig og
det var ingen som mente den var veldig dårlig (tabell 3). Når de ble spurt om hvordan de synes
skolefrokostordningen fungerte på hovedskolen var det 7% som svarte veldig bra, 25% mente den
fungerte bra, 39% svarte helt greit, 20% synes den fungerte dårlig og 9% synes den fungerte veldig
dårlig. Her var det mange som ikke hadde svart, muligens kjente de ikke til skolefrokosten på
hovedskolen. Elevene ble også spurt om hva de synes om lokalene som frokosten serveres i og 19%
svarte veldig bra, 29% synes de var bra og 40% synes de var helt greie. Det var 6% som synes
lokalene var dårlige og 6% som synes de var veldig dårlige. Når det gjelder kvaliteten på
skolefrokosten var det 24% som mente den var veldig bra, 36% mente den var bra og 32% mente
den var helt grei. Det var 8% som mente den var dårlig og ingen som mente den var veldig dårlig.
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Når de ble spurt om hva de synes om prisen på skolefrokosten var det 82% som mente den var bra,
2% som mente den var for dyr, mens 16% svarte at de kunne godt betale mer for å få et større
utvalg. Det var 40% som hadde endret frokostvanene sine etter at skolefrokosten ble innført. 39%
hadde ikke endret dem og 21% visste ikke. På det siste spørsmålet om skolefrokostordningen ble de
spurt om at hvis de hadde endret frokostvanene sine, på hvilken måte hadde de gjort det. Her var det
også mange som ikke hadde svart, antageligvis fordi mange ikke hadde endret frokostvanene sine.
Da svarte 59% at de spiste oftere frokost og 7% svarte at de spiste sjeldnere frokost. 12% svarte at
de spiste sunnere frokost og 2% svarte at de spiste usunnere frokost. Det var 20% som svarte at de
spiste både sunnere og oftere frokost.

4.4 Det sosiale rundt skolefrokostordningen
I denne gruppen dreide spørsmålene seg om det sosiale i forbindelse med frokostspisingen (tabell
4). Elevene ble spurt om hvor viktig de synes det er å spise frokost sammen med andre. 5% synes
det er veldig viktig og 40% synes det er litt viktig, mens 56% synes ikke det er viktig. Elevene ble
også spurt om skolefrokosten hadde noe å si for miljøet i klassen og på Næringsparken. 6% svarte
at det hadde veldig mye å si, 71% svarte det hadde litt å si og 22% svarte at det hadde ikke noe å si.
De ble også spurt om det var triveligere å spise skolefrokost på Næringsparken enn på hovedskolen
og 75% svarte ja, 5% svarte nei og 21% svarte vet ikke. Tilslutt ble elevene spurt om hvor viktig det
var at noen ordnet med frokosten og var tilstede mens de forsynte seg. 27% synes det var ganske
viktig, 37% synes det var litt viktig og 36% mente at ikke det var viktig.

4.5 Tre positive og tre negative ting ved skolefrokostordningen
Det kvalitative spørsmålet på spørreskjemaet var siste punktet. Her var det mulig å nevne tre
positive og tre negative ting ved skolefrokostordningen. Omtrent halvparten av elevene svarte helt
eller delvis på dette. Alle svarene ligger som vedlegg 5 men i korte trekk kan de oppsummeres slik:
Det som er positivt er at det er fersk, god og sunn mat til en grei pris. Bra utvalg. Man blir mett,
våken og kommer mer i slaget. Det er sosialt og hyggelig. Det blir bedre miljø i klassen når folk er
mette. Bra at man har mulighet til å spise frokost på skolen når man har ikke tid eller matlyst til å
spise hjemme. Man får sunnere frokostvaner. Det som er negativt er at det er for lite utvalg og
variasjon i pålegget. Ønsker mer kyllingprodukter og frokostblanding. For dårlig tid og for lang kø
fører til at vi kommer for sent til timen. Lengre åpningstid.
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Tabell 1-4
Tabell 1

Helse og kosthold

Tabell 3

a) Synes du selv du har god helse?
Veldig god
Gans ke god
Helt grei
Ikke s å god

21%
41%
33%
5%

b) Hvordan vurderer du ditt eget kosthold?
Veldig s unt
gans ke s unt
helt greit
ikke s å s unt

5%
25%
57%
13%

c) Tror du kostholdet spiller noen rolle for helsa di?
Ja
69%
Litt
25%
Nei
7%

Tabell 2

n=63*

a) Hvordan synes du skolefrokostordningen fungerer på Næringsparken?
Veldig bra
54%
Bra
37%
helt greit
8%
Dårlig
2%
Veldig dårlig
0% n=63*

n=63*

b) Hvordan synes du skolefrokostordningen fungerer på hovedskolen?
Veldig bra
7%
Bra
25%
helt greit
39%
Dårlig
20%
Veldig dårlig
9% n=56*

n=61*

Frokostvaner

a) Hvor ofte spiser du frokost på skoledager?
Hver dag
Ofte (3-4 ggr/uke)
Av og til (1-2 ggr/uke)
Sjelden/aldri

41%
18%
27%
14%

n=63*

b) Hvis du spiser frokost på en vanlig skoledag, hvor spiser du den?
Hjem m e
19%
På s kolen
37%
Noen ganger hjem m e, noen ganger på s kolen
44%

n=63*

oftere?
54%
35%
11%

46%
30%
21%
4%

19%
29%
40%
6%
6% n=63*

d) Hva synes du om kvaliteten på skolefrokosten?
Veldig bra
Bra
helt grei
Dårlig
Veldig dårlig

24%
36%
32%
8%
0% n=62*

e) Hva synes du om prisen på skolefrokosten?
Bra
For dyr
Kan godt betale m er for å få et s tørre utvalg

82%
2%
16% n=62*

g) Hvis du har endret frokostvanene dine, på hvilken måte har du gjort det?
Spiser oftere frokos t
59%
Spiser s jeldnere frokos t
7%
Spiser s unnere frokos t
12%
Spiser us unnere frokos t
2%
Spiser s unnere frokos t + s pis er oftere frokos t
20% n=41*

n=63*

d) Etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, har du begynt å spise frokost
på skolen i stedet for å spise den hjemme?
Ja
40%
Nei
26%
Av og til
34%
n=62*
e) Hvis du ikke spiser frokost hjemme, hva er grunnen til det?
Dårlig tid/rekker ikke
Har ikke m atlys t
Foretrekker å s pis e på s kolen
Annet

c) Hva synes du om lokalene frokosten serveres i?
Veldig bra
Bra
helt greie
Dårlige
Veldig dårlige

f) Har du endret frokostvanene dine etter at skolefrokosten ble innført?
Ja
40%
Nei
39%
Vet ikke
21% n=62*

c) Etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, har du begynt å spise frokost
Ja
Nei
Vet ikke

Skolefrokostordningen

Tabell 4
n=57*

Det sosiale

a) Hvor viktig er det for deg å spise frokost sammen med andre?

Veldig viktig
Litt viktig
Det er ikke viktig

f) Merker du forskjell på «formen» de dagene du spiser frokost i forhold til
de dagene du ikke spiser frokost?
Ja, s tor fors kjell
35%
Litt fors kjell
27%
Ingen fors kjell
11%
Det har jeg ikke tenkt over
19%
Ikke aktuelt fordi jeg s pis er frokos t hver dag
8%
n=63*

5%
40%
56% n=63*

b) Har skolefrokosten noe å si for miljøet i klassen og på Næringsparken?

Veldig mye
Litt
Har ikke noe å si

g) Synes du dine skoleprestasjoner har blitt bedre de dagene du spiser frokost
i forhold til de dagene du ikke spiser frokost?
Ja, s tor fors kjell
21%
Litt fors kjell
37%
Ingen fors kjell
16%
Det har jeg ikke tenkt over
21%
Ikke aktuelt fordi jeg s pis er frokos t hver dag
6%
n=63*

6%
71%
22% n=63*

c) Er det triveligere å spise skolefrokost på Næringsparken enn
på hovedskolen?

Ja
Nei
Vet ikke

75%
5%
21% n=63*

d) Hvor viktig er det for deg at det er noen som ordner med frokosten
og er tilstede mens du forsyner deg?

Ganske viktig
Litt viktig
Ikke viktig

*n er antallet besvarelser som er tatt med i beregningene
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27%
37%
36% n=62*

5 Diskusjon
Formålet med denne spørreundersøkelsen var å finne årsakene til at så mange av elevene ved
Næringsparken benytter seg av skolefrokostordningen. Dette er gjort ved å gjennomføre en
spørreundersøkelse. Spørreundersøkelse ble valgt som metode fordi den kan hente ut mest mulig
sann og standardisert informasjon fra en stor gruppe mennesker (Dalland, 2006). Videre i denne
oppgaven skal metoden vurderes og resultatene diskuteres.

5.1 Evaluering/diskusjon av metoden
5.1.1 Pilotundersøkelsen
En pilotundersøkelse bør avdekke feil og mangler i forkant, og gjennomføres slik at den likner på
undersøkelsen. Piloten skal være en undersøkelsen i liten skala (Haraldsen, 1999). I forhold til
antall deltakere i selve spørreundersøkelsen mente både jeg, kontakten i Østfoldhelsa og veilederen
at fem til seks personer var tilstrekkelig. Men hvis man ser på de feilene som ble oppdaget i
spørreskjemaet, hadde det kanskje vært en fordel med flere respondenter. Samtidig er det heller ikke
sikkert at feilene ville blitt oppdaget uansett, i og med at piloten ble foretatt på en annen skole. Feil i
spørsmålene som handlet om Næringsparken var det umulig for dem å avdekke. Det hadde ikke
vært mulig å gjennomføre piloten på Næringsparken, fordi det ville gått ut over selve
spørreundersøkelsen. Kanskje det hadde vært mer riktig å foreta pilotundersøkelsen på Askim vgs. I
og med at elevene på denne skolen kjenner bedre til forholdene. Da hadde det kanskje vært lettere å
avdekke feil. Noe annet som kanskje kan ha betydning, var at det var bare jenter som ble intervjuet
på pilotundersøkelsen, mens det var stort sett gutter som var respondentene på selve undersøkelsen.

5.1.2 Spørreundersøkelsen
Ikke bare innholdet, men også språket og det grafiske uttrykket, er viktig når man utvikler et
spørreskjema. Da da dette spørreskjemaet ble laget ble det lagt vekt på å bruke et enkelt, men
tydelig språk uten bruk av fagbegreper. Sammensatte setninger ble bevisst unngått og skjemaet
måtte heller ikke bli for langt. Spørreskjemaet har et ryddig og oversiktlig utseende med teksten
godt synlig. Det er store avkrysningsbokser, og det er benyttet farger for lettere å skille gruppene fra
hverandre (Dalland, 2006).
Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført, og svarene er gjennomgått, ser man hvor godt eller
dårlig meningsinnholdet har blitt formidlet. Er det feil i materialet, og har man stilt dårlige spørsmål
i spørreskjemaet, vil det svekke resultatene i forhold til det man ville måle (Haraldsen, 1999). Når
de ferdig utfylte spørreskjemaene ble gjennomgått, ble det oppdaget flere feil og svakheter både
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med hensyn til spørsmålsformuleringene og svaralternativene. Dette ble observert både når elevene
fylte ut skjemaene, og når svarene ble gjennomgått. Spørsmål 1c «Tror du kostholdet spiller noen
rolle for helsa di» skulle hatt med «vet ikke» som et fjerde alternativ. To av respondentene unnlot å
svare på dette, og flere hadde antageligvis svart hvis dette alternativet hadde vært med. På spørsmål
2a, «Hvor ofte spiser du frokost på skoledager», skulle jeg ikke forkortet ordet ganger til ggr.
Mange elever lurte på hva den forkortelsen stod for. Spørsmål 2d, «etter at skolefrokostordningen
ble satt i gang, har du begynt å spise frokost på skolen i stedet for å spise den hjemme», skulle hatt
et avkrysningsalternativ som het «spiste aldri frokost hjemme». Flere av de elevene som benytter
seg av skolefrokosttilbudet spiste kanskje ikke frokost tidligere. På spørsmål 2e, «hvis du ikke
spiser frokost hjemme, hva er grunnen til det» hadde en av respondentene krysset av på to av
alternativene, selv om det var bare et av alternativene som skulle krysses av. Men i dette tilfellet
hadde det kanskje vært greit om respondentene kunne krysset av på flere alternativer. Det kan jo
være flere årsaker til at de ikke spiser frokost hjemme.
Til spørsmål 3b, «hvordan synes du skolefrokostordningen fungerer på hovedskolen» skulle det
vært et alternativ som het «vet ikke». Siden det er så få av elevene ved hovedskolen som benytter
seg av dette tilbudet, så kan det være at mange av elevene ved Næringsparken ikke gjør det heller
når de er på hovedskolen. Og har de aldri benyttet seg av det, så kjenner de sikkert ikke til det. På
spørsmål 3g, «hvis du har endret frokostvanene dine, på hvilken måte har du gjort det», var det
mange som ikke svarte. Her er kanskje både spørsmålet og underteksten, «her kan du sette flere
kryss hvis du vil», litt misvisende. Den ble kanskje forstått som at bare de som har endret
frokostvanene skulle krysse av. Her burde det også vært et avkrysningsalternativ for de som ikke
har endret frokostvanene sine.

5.2 Resultatene
5.2.1 Elevenes syn på egen helse og kosthold
Norsk ungdom har god helse, og de vurderer også sin egen helse som god. Hvis man sammenligner
med andre land ligger den norske ungdommen godt an (Klepp, Thuen & Wilhelmsen, 1995). Det at
de er fornøyd med egen helse stemmer også godt med denne undersøkelsen. Der svarte 62% at de
synes de hadde veldig god eller god helse, og bare 5% synes ikke de hadde så god helse.
En norsk undersøkelse (Oellingrath, 2004) viste at de fleste ungdommene synes de hadde et greit
eller sunt kosthold. Dette bekreftes i undersøkelsen der tilsammen 87% av elevene mente de hadde
et veldig sunt, ganske sunt eller helt greit kosthold.
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5.2.2 Elevenes frokostvaner
I undersøkelsen svarte 59% av elevene at de spiste frokost hver dag eller ofte, mens 14% spiste
sjelden eller aldri frokost. Andre undersøkelser viser omtrent de samme tendensene, selv om det kan
være endel sprik i resultatene. En studie viste at om lag 30 % av guttene mellom 16 og 20 år daglig
lot være å spise frokost (Oellingrath, 2004), mens en annen viste at 7% aldri spiser frokost og 52%
alltid spiser frokost (Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2004). Mulige årsaker til at disse
tallene spriker kan være inndelingen av svarkategoriene og hvordan respondentene oppfatter dem.
Av de elevene som spiser frokost ved Næringsparken, er det 37% som spiser frokost på skolen og
44% som spiser både på skolen og hjemme. Dette er et høyt antall, og spesielt i forhold til de
omtrent 1% av elevene som benytter seg av det samme tilbudet på hovedskolen (kantineleder,
Askim vgs, personlig kommunikasjon, 13. april, 2008). Det kan være flere årsaker til den store
forskjellen. Blant annet så synes 54% at skolefrokostordningen fungerer veldig bra på
Næringsparken, men bare 7% synes den fungerer veldig bra på hovedskolen. To prosent synes den
fungerer dårlig eller veldig dårlig på Næringsparken, og så mange som 29% synes den fungerer
dårlig på hovedskolen. Det er også 75% som synes det er triveligere å spise frokost på
Næringsparken enn på hovedskolen og 65% som synes det er ganske viktig eller litt viktig at noen
ordner med frokosten og er tilstede mens de forsyner seg. Her kan det tenkes å være en
sammenheng mellom trivsel og tilstedeværelse av voksne. På Næringsparken er det en voksen
miljøarbeider tilstede hele tiden, mens på hovedskolen må de ordne seg selv. Evalueringen som
HiVe gjennomførte viste også at elevene ved de andre skolene, som hadde innført skolefrokost, satt
pris på at voksne var tilstede mens de spiste frokost (Bjørnstad & Torp, 2008). Det kan se ut til at de
viktigste årsakene til at det er så mange som spiser skolefrokost på Næringsparken er trivselen,
tilgjengeligheten, tilretteleggingen og det at det er en voksen ansvarsperson tilstede.
Over halvparten av elevene mente at det ikke var viktig å spise frokost sammen med andre. Miljøet
i klassen og det å spise sammen med noen ser ikke ut til å være like viktig. Nå må de jo spise hver
for seg på sine respektive plasser og ikke felles som noen av dem har ønsket seg. Det kan
selvfølgelig ha betydning for at disse tallene ikke er høyere.

5.2.3 Endrede frokostvaner
Det var 54% av elevene som har begynt å spise frokost oftere etter at skolefrokostordningen ble satt
i gang, og 40% har begynt å spise den på skolen i stedet for hjemme. I tillegg er det 40% av elevene
som har endret frokostvanene sine etter at skolefrokosten ble innført, og omtrent alle er endret i
positiv retning. Enkelte dager er det så mange som halvparten av elevene som spiser frokost på
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denne avdelingen (Anne Brevig Sørlie, Askim vgs, personlig kommunikasjon, 13. april, 2008).
Forskning viser at barn og unge som spiser frokost også har en tendens til å spise mer sunn og
mindre usunn mat resten av dagen. Det er også mye som tyder på at barn- og unge som ikke spiser
frokost også har en mer usunn livsstil generelt, de røyker mer, drikker mer alkohol, trener mindre og
har en høyere BMI (Rampersaud et al., 2005). Livsstilsvanene var noen av de spørsmålene som
opprinnelig var med men som måtte utelukkes fra spørreskjemaet, så jeg fikk ikke mulighet til å se
på det i forbindelse med sosioøkonomisk status. Antageligvis hadde antallet deltakere vært for lite
til å få noen resultater. Dette hadde imidlertid vært interessant å forsket videre på i en større studie.
Når man ser på årsaken til at de ikke spiser frokost hjemme så er det nesten halvparten som ikke
rekker det, 30% har ikke matlyst og 21% foretrekker å spise på skolen. I den siste delen av
spørreskjemaet kunne elevene svare fritt ved å nevne positive og negative sider ved
skolefrokostordningen (vedlegg 5). Noen synes det er bra å ha mulighet til å spise på skolen når
man ikke har tid eller lyst til å spise hjemme. Disse svarene er en bekreftelse og en videreføring av
svarene de ga i det øvrige spørreskjemaet og de svarene som kom ut av evalueringen med HiVe.
Mange av ungdommene i den videregående skolen har lang skolevei og må stå opp ekstra tidlig om
morgenen. Ungdommer er trøtte på den tiden, og de velger derfor bort maten for å kunne sove
lenger. Mange har heller ikke matlyst tidlig på dagen. En amerikansk review og en finsk studie
bekrefter dette og sier at mangel på tid, liten apetitt og det at de slanker seg er vanlige årsaker til å
droppe frokosten (Keski-Rahkonen et al., 2003; Rampersaud et al., 2005). Nå er ikke slanking med
i spørreundersøkelsen, noe det kanskje skulle ha vært, men det er flest jenter som oppgir dette som
grunn til ikke å spise frokost (Oellingrath, 2005), og i denne gruppa er det nesten bare gutter.

5.2.4 Skolefrokosten
Elevene ved Næringsparken har ikke noe egnet lokale til skolefrokosten. Maten dekkes på i et
verkstedlokale. Men til tross for dette synes 88% at lokalene er veldig bra, bra eller helt greie. Dette
kan tyde på at omgivelsene er ikke så viktig i dette tilfellet. I tillegg synes de aller fleste at
kvaliteten på skolefrokosten er veldig bra, bra eller helt grei. Frokosten blir oppbevart kald til rett
før servering og dekket pent og innbydende. Det er enkel, men god mat med fokus på det sunne.
82% synes prisen på skolefrokosten er bra, mens 16% kunne godt betale mer for å få et større
utvalg. På evalueringsmøtene med HiVe hørte jeg innspill både med hensyn til kvaliteten og prisen
som stemmer med resultatene i min spørreundersøkelse. Dette stemte også overens med noe av det
som var nevnt i den siste delen av spørreskjemaet, nemlig at de synes maten var god, sunn og billig,
men at det kunne vært bedre utvalg.
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5.2.6 Skoleprestasjoner
Det var 62% av elevene som merket stor eller litt forskjell på formen de dagene de spiste frokost i
forhold til de dagene de ikke spiste frokost. Det var bare 11% som oppga at de ikke merket noen
forskjell. I tillegg var det 57% som synes det var blitt henholdsvis stor forskjell og litt forskjell på
skoleprestasjonene de dagene de spiste frokost i forhold til de dagene de ikke spiste frokost. Her var
det 16% som ikke merket noe forskjell. I den siste delen av spørreskjemaet var det flere som hadde
nevnt at de synes det ble bedre miljø i klassen, og at man kommer mer i slaget når man er mett.
Disse tallene underbygges av flere studier som viser at det er en sammenheng mellom
frokostspising, den kognitive evnen og læringsevnen. Elever som ikke spiser frokost presterer
dårligere i skolesammenheng enn de som spiser frokost (Rampersaud et al., 2005).

6 Konklusjon
I denne studien har det blitt belyst mulige årsaker til at så mange av elevene ved Næringsparken har
benyttet seg av skolefrokostordningen. Ved å se på resultatene kan det konkluderes med at det store
flertallet respondenter synes skolefrokosten fungerer bra på Næringsparken, og at det er triveligere
å spise der enn på hovedskolen. De mener også at skolefrokosten har betydning for miljøet og at det
er viktig at det er en voksen, ansvarsperson tilstede. En av respondentene kommenterte dette på
spørreskjemaet når han eller hun skrev at «miljøet i klassen blir behagelig når folk er mette». De
aller fleste synes også maten er god, sunn og billig. Hvordan omgivelsene er legger de imidlertid
ikke like stor vekt på. Selv om frokosten serveres i et verksted, synes de aller fleste respondentene
at lokalene som frokosten serveres i er helt greie.
Momenter som ikke var med i spørreskjemaet, men som er en av flere mulige årsaker til at så
mange spiser frokost på skolen, er hvordan det løses rent praktisk. Selv om skolebussene kommer
rett før skoledagen begynner, og de normalt sett ikke hadde rukket å få i seg frokost, får de lov til å
bruke litt av undervisningen til å spise. En annen årsak tilgjengeligheten. Næringsparken er en
avdeling med kun 78 elever og det er korte avstander for de fleste elevene. Det som også ser ut til å
være viktig er at den voksne ansvarspersonen, som i dette tilfelle er miljøarbeideren, er engasjert og
opptatt av at elevene skal ha det bra, og at så mange som mulig spiser frokost.
Årsakene nevnt over har helt eller delvis vært medvirkende til at over halvparten av elevene ved
Næringsparken har begynt å spise frokost oftere etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, og at
nesten 40% har hatt en positiv endring i frokostvanene. I tillegg oppga omtrent 60% at de merker en
bedring både i formen og skoleprestasjonene.
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Resultatene fra Næringsparken viser at skolefrokostordningen på videregående skoler kan fungere
veldig bra, og ut fra det gi gode helsemessige gevinster, hvis det blir godt tilrettelagt med hensyn til
miljø, trivsel, pris, kvalitet, tilgjengelighet og praktiske hensyn. Hvis elevene også hadde fått
mulighet til å spise i første friminutt hadde nok enda flere spist skolefrokost. Men det er ikke
tilrettelagt for å la maten stå framme så lenge ved Næringsparken.
Når det gjelder pilotundersøkelsen så kunne den vært gjennomført annerledes, på en annen skole og
med flere deltakere, men for å kunne avdekke de feilene som ble avdekket når skjemaene ble
gjennomgått, måtte antageligvis piloten vært på størrelse med selve spørreundersøkelsen. Selv om
noen av spørsmålene i spørreskjemaet kunne vært utformet annerledes, så har det stort sett fungert
etter hensikten. Som evalueringsmetode har spørreskjemaet fungert bra.
Det anbefales at skolefrokostordningen videreføres, fordi det ser ut til at de aller fleste av de som
benytter seg av ordningen har stor glede og nytte av den. På Næringsparken har den blitt en suksess,
og det bør være en inspirasjon og en modell for de stedene der skolefrokostordningen ikke har
fungert like bra.

6.1 Fortsatt forskning
Jeg har i min undersøkelse sett på hva som kan være årsakene til at så mange av elevene ved
Næringsparken benytter seg av skolefrokostordningen. Ved videre forskning, i forbindelse med
skolefrokostordningen, hadde det vært naturlig å sett på et større utvalg og inkludert flere skoler
med tilsvarende ordning for å sammenligne de forskjellige. Det hadde også være interessant å sett
om skolefrokostordningen reduserte sosiale forskjeller i kostholdet, som er en av hovedmålene i
«Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011» (Departementene, 2007).
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Vedlegg 1: Spørreskjemaet
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Vedlegg 2: Introduksjonsbrevet

Introduksjonsbrev
Om spørreundersøkelsen
Østfold fylkeskommune innførte en prøveordning med skolefrokost for tre videregående skoler i
2007. Fylkeskommunen er nå interessert i å få vite hvordan skolefrokostordningen fungerer, og skal
utføre en undersøkelse blant elevene. Dere som er ved Næringsparken har blitt valgt ut til å være en
del av denne evalueringen.
Du fyller ut et spørreskjema som læreren deler ut. Når skjemaene er ferdig utfylt legges de i en
forseglet boks. Dere skal svare på alle spørsmålene.

Anonymitet
I spørreundersøkelsen er dere garantert full anonymitet. Det betyr at ingen kan vite hvem som har
svart og hva den enkelte har svart.

Hvordan skal du besvare skjemaet
Kryss av for det svaralternativet som passer best for deg. Hvis du ikke vet hva du skal svare, kan du
hoppe over spørsmålet. Har du noe du ønsker å si utenom spørsmålene så skriv det nederst på det
siste arket.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig at så mange som mulig deltar for at vi skal
få det mest mulig riktige bildet. Det er en fordel for dere at spørsmålene blir besvart så riktig som
mulig.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen
Lise Friis Pedersen
Student i samfunnsernæring ved Høgskolen i Akershus
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Vedlegg 3: Prosjektplan

Aktiviteter/delmål:

Planlegging/forarbeid:

Gjennomføring:

Møter med Østfoldhelsa i forkant og
under prosessen. Telefonsamtaler.
Kommunikasjon via mail.

Lage en problemstilling og en
prosjektplan. Sette meg inn i saken ved
å få muntlig og skriftlig bakgrunnsinformasjon.

Bli enige om gjennomføringen av
prosjektet gjennom møter,
kommunikasjon via mail og telefon.
Holde øye med framdriften i
prosjektet (prosess-evaluering).

Møter med Askim vgs i forkant og
eventuelt under prosessen.
Telefonsamtaler. Kommunikasjon via
mail.

Ringe kontaktpersonen og avtale
møtetidspunkt. Lage kontaktliste. Se
på skolens webside for videre
informasjon.

Møter med den/de ansvarlige for
ordningen. Bli enige om metodevalg
og løsninger.

Utvikle spørreskjemaet og
introduksjonsbrevet.

Finne bakgrunnsstoff og se på andre
tilsvarende spørreskjemaer og
introduksjonsbrev. Avtale godkjenning
av spørreskjemaet med Østfoldhelsa,
veileder ved HiAk og Askim vgs.
Husk å beregne tilstrekkelig tid.

Lage et første utkast av spørreskjemaet og introduksjonsbrevet. Få en
gjennomgang med Østfoldhelsa,
veileder ved HiAk og Askim vgs.
Eventuelt rette opp.

Gjennomføre pilotundersøkelsen
på Glemmen vgs

Planlegge gjennomføringen. Avtale
med skolen slik at de er inneforstått
med at det blir gjort en
pilotundersøkelse. Beregne
tilstrekkelig tid.

Bruke det eksisterende
spørreskjemaet.
Oppsøke elevene under
skolefrokosten og få noen til å fylle ut
spørreskjemaet.

Gjennomføre spørreundersøkelsen

Planlegge gjennomføringen. Avtale
med skolen slik at alle de aktuelle
klassene er tilstede samtidig. Beregne
tilstrekkelig tid. Kanskje snakke med
andre som har gjennomført tilsvarende
spørreundersøkelse for å unngå feil.

Lærerne deler ut spørreskjemaet og
introduksjonsbrevet til de elevene som
deltar og samler dem inn når
spørsmålene er besvart. Viktig å
gjennomføre undersøkelsen på skolen.

Behandle data fra
spørreundersøkelsen.

Tallkode spørreskjemaet. Opprette en
fil i SPSS. Legge inn og evt. tilpasse
variablene.

Resultatene kodes og legges inn i
SPSS. Fila korrigeres for evt. feil.
Gjøre beregningene.

Bacheloroppgaven.

Finne bakgrunnsstoff (forskning).
Systematisere oppgaven. Hva skal
plasseres hvor. Beregne tilstrekkelig
tid.

Skrive bacheloroppgaven.
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Vedlegg 4: Tidsplan
Prosjektets varighet 07.04.08 - 04.06.08
Gantt-diagram
Aktiviteter/delmål:

tid:

Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

Møter med Østfoldhelsa/prosjektleder
Planleggingsmøte med Askim vgs
Utvikle spørreskjemaet
Teste og evt. endre spørreskjemaet
Gjennomføre spørreundersøkelsen
Databehandling
Skrive bacheloroppgaven
Gjennomlesing og oppretting
Innlevering av bacheloroppgaven
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Vedlegg 5: Resultatene fra spørreundersøkelsen

63 inkluderte og 4 ekskluderte spørreskjemaer. Totalt 67 respondenter.

1 Helse og kosthold
a) Synes du selv du har god helse?
veldig god
ganske god
helt grei
ikke så god

20,6%
41,3%
33,3%
4,8%

b) Hvordan vurderer du ditt eget kosthold?
veldig sunt
ganske sunt
helt greit
ikke så sunt

4,8%
25,4%
57,1%
12,7%

c) Tror du kostholdet spiller noen rolle for helsa di?
Ja
68,9%
Litt
24,6%
Nei
6,6%

N=63

N=63

N=61

2 Frokostvaner
a) Hvor ofte spiser du frokost på skoledager?
Hver dag
Ofte (3-4 ggr/uke)
Av og til (1-2 ggr/uke)
Sjelden/aldri

41,3%
17,5%
27,0%
14,3%

b) Hvis du spiser frokost på en vanlig skoledag, hvor spiser du den?
Hjemme
19,0%
På skolen
36,5%
Noen ganger hjemme, noen ganger på skolen
44,4%

N=63

N=63

c) Etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, har du begynt å spise frokost oftere?
Ja
54,0%
Nei
34,9%
N=63
Vet ikke
11,1%
d) Etter at skolefrokostordningen ble satt i gang, har du begynt å spise frokost på skolen
i stedet for å spise den hjemme?
Ja
40,3%
Nei
25,8%
N=62
Av og til
33,9%
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e) Hvis du ikke spiser frokost hjemme, hva er grunnen til det?
Dårlig tid/rekker ikke
45,6%
Har ikke matlyst
29,8%
Foretrekker å spise på skolen
21,1%
Annet
3,5%

N=57

f) Merker du forskjell på «formen» de dagene du spiser frokost i forhold til de dagene du ikke
spiser frokost?
Ja, stor forskjell
34,9%
Litt forskjell
27,0%
N=63
Ingen forskjell
11,1%
Det har jeg ikke tenkt over
19,0%
Ikke aktuelt fordi jeg spiser frokost hver dag
7,9%
g) Synes du dine skoleprestasjoner har blitt bedre
dagene du ikke spiser frokost?
Ja, stor forskjell
Litt forskjell
Ingen forskjell
Det har jeg ikke tenkt over
Ikke aktuelt fordi jeg spiser frokost hver dag

de dagene du spiser frokost i forhold til de
20,6%
36,5%
15,9%
20,6%
6,3%

N=63

3 Skolefrokostordningen
a) Hvordan synes du skolefrokostordningen fungerer på Næringsparken?

Veldig bra
Bra
helt greit
Dårlig
Veldig dårlig

54,0%
36,5%
7,9%
1,6%
0,0%

N=63

b) Hvordan synes du skolefrokostordningen fungerer på hovedskolen?
Veldig bra
7,1%
Bra
25,0%
N=56
helt greit
39,3%
Dårlig
19,6%
Veldig dårlig
8,9%
c) Hva synes du om lokalene frokosten serveres i?

Veldig bra
Bra
helt greie
Dårlige
Veldig dårlige

19,0%
28,6%
39,7%
6,3%
6,3%

N=63

d) Hva synes du om kvaliteten på skolefrokosten?

Veldig bra
Bra
helt grei
Dårlig
Veldig dårlig

24,2%
35,5%
32,3%
8,1%
0,0%
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N=62

e) Hva synes du om prisen på skolefrokosten?
Bra
For dyr
Kan godt betale mer for å få et større utvalg

82,3%
1,6%
16,1%

N=62

f) Har du endret frokostvanene dine etter at skolefrokosten ble innført?

Ja
Nei
Vet ikke

40,3%
38,7%
21,0%

N=62

g) Hvis du har endret frokostvanene dine, på hvilken måte har du gjort det?
Spiser oftere frokost
58,5%
Spiser sjeldnere frokost
7,3%
N=41
Spiser sunnere frokost
12,2%
Spiser usunnere frokost
2,4%
Spiser sunnere frokost + spiser oftere frokost
19,5%

4 Det sosiale
a) Hvor viktig er det for deg å spise frokost sammen med andre?

Veldig viktig
Litt viktig
Det er ikke viktig

4,8%
39,7%
55,6%

N=63

b) Har skolefrokosten noe å si for miljøet i klassen og på Næringsparken?

Veldig mye
Litt
Har ikke noe å si

6,3%
71,4%
22,2%

N=63

c) Er det triveligere å spise skolefrokost på Næringsparken enn på hovedskolen?

Ja
Nei
Vet ikke

74,6%
4,8%
20,6%

N=63

Hvor viktig er det for deg at det er noen som ordner med frokosten og er tilstede mens du forsyner deg?

Ganske viktig
Litt viktig
Ikke viktig

27,4%
37,1%
35,5%
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N=62

Nevn tre positive og tre negative ting ved skolefrokostordningen
Den er bra
At folk som ikke har spist får gjort det på morgenen.
Billig mat.
Grei pris. Fersk og god mat. Hyggelig.
Billig mat. Kjedelig mat (varmmat?).
Grei pris, fersk og god mat, hyggelig. Dårlig utvalg?
Billig. Ikke frukt.
Billig mat, mye mat. Dårlig utvalg, tørt brød.
Billig, sunt, godt. Kunne vært lengre oppe.
Har du dårlig tid får du mat der.
Billig, sunt, sosialt. Kunne hatt større utvalg.
Godt, billig og man blir mett. Mer utvalg.
Billig, sunt?
Jeg slipper å spise hjemme for det har jeg ikke tid til, er billig og godt.
Dårlig tid, lang kø, kommer for sent til timen pga det.
Mye å velge i, ferskt, billig. Kø.
Koselig vettu!
Billig, godt og sosialt. Ikke nok.
BRA BRA BRA. Anmerkning hvis vi kommer for sent hvis det er kø.
Billig, godt
Sunnere frokostvaner, mer energi og bedre humør. Har ingenting negativt å si om skolefrokosten.
God mat, bra utvalg, fin pris
Greit når man har dårlig tid. At det koster penger
Grei mat, grei pris, greit utvalg. Har intet negativt å si.
Billig, det smaker godt og det er hyggelig. Vi får ikke frokostblanding.
Det er billig, får i meg mat, godt utvalg. Vet ikke om noen negative.
Får mat, god mat, sunn mat
Frokost, juice, salami
Bra utvalg, sunn kost
Billig, bra med drikke, godt. Dem har ikke frokostblanding mer.
Fin og overkommelig pris. For lite utvalg av varer. For mye griseprodukter og lite kylling.
Miljøet i klassen blir behagelig når folk er mette. Mat er sunt for ungdommen.
Synes det kunne vært bedre utvalg.
Det er sunt, bra og konge. Vet ikke om noe negativt.
Godt brød, variert drikke, billig. Ikke salatblad på Næringsparken
Blir mett, blir våken, kommer mer i slaget. Samme pålegget, stykke å gå, dårlig juice.
Mat, sosial, miljø. Langt å gå til maten.
Billig, får i deg no mat, våkner litt.
Har mere matlyst for det er en stund siden jeg stod opp, god, sunn
God juice. Neg: mye av samme pålegg
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