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frukt/grønt ved noen videregående skoler i Østfold 

Forord 

Høgskolen i Vestfold, avd. Helsefag, gjennomfører en uavhengig evaluering av 
igangsatt prosjekt med subsidiert frokost og gratis frukt/grønt ved videregående skoler 
i Østfold.  Oppdragsgiver er Østfold fylkeskommune / Østfoldhelsa. 

Målet med evalueringen er å levere et grunnlag for den politiske beslutningen i 
fylkeskommunen om hvorvidt ordningen skal forlenges ut over 2008. 

Evalueringen er gjennomført ved fire videregående skoler (vgs) som skoleåret 
2007/2008 har hatt ordninger med tilrettelagt frokost hvor elevene har betalt fem 
kroner (Malakoff vgs (Moss) og Glemmen vgs (Fredrikstad)) og gratis frukt og 
grønnsaker (Mysen vgs (Mysen) og Fredrik II vgs (Fredrikstad).  Evalueringen er 
gjennomført ved bruk av fokusgrupper med seks elever og seks ansatte på hver skole, 
og det er benyttet en tilpasset nominell gruppeprosess (se vedlegg 4).  Metoden er 
godt egnet til raskt å identifisere og prioritere innenfor en problemstilling, og bidrar til 
å utjevne maktulikhet blant deltakerne (Aune, Foss et al. 2001), men gir ikke en 
dypere forståelse av årsaker, årsakssammenhenger og undergruppers opplevelser.  
Evalueringsdesignet ble fastlagt i samarbeid med oppdragsgiver, og representerer en 
tilpassing til økonomiske rammer.  Undersøkelsen måtte planlegges, gjennomføres og 
dokumenteres i løpet av fire uker. 

Dokumentasjonen inneholder en faglig vurdering av forventet optimalt utbytte av 
ordningene, og beskriver hvordan ordningen praktiseres ved skolene som inngår i 
evalueringen,  

Vurderingen omfatter praktisk organisering, hvordan ulike interessenter i skolen 
vurderer ordningen, og innspill til hvordan dagens praksis kan styrkes.  

Prosjektansvarlig ved Høgskolen i Vestfold (HVE) er førstelektor Eyvin Bjørnstad, 
avd. Helsefag.  

Faglig medarbeider er førsteamanuensis SteffenTorp, avd. Helsefag.   

Takk til mastergradsstudent Marie Utnes Borgaas (HVE) og bachelorstudent Lise 
Friis Pedersen (HiAk) som bidro med gode innspill i prosjektgruppen.  Borgaas har 
skrevet utkastet til metodedelen. 

 

Horten 26.mars 2008 

Eyvin Bjørnstad 

 

 
Takk til gode formelle og uformelle informanter som har hjulpet oss til å forstå elevenes spisesituasjon 
i videregående skole. 
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Bakgrunn 

Tilrettelegging av mattilbud for elever i videregående skole 

Myndighetene anbefaler at det tilrettelegges et daglig mattilbud for elever, og det 
foreligger anbefalinger for hvordan dette kan organiseres (Sosial- og 
helsedepartementet 2003). Enkelte ungdomsgrupper spiser masse godterier og snacks 
og drikker mye brus, men flesteparten spiser vanlig sunn mat. De fleste barn og unge 
spiser likevel for mye sukker og for lite frukt og grønnsaker.  Et skikkelig 
skolemattilbud med brødskiver, melk og frukt/grønt er derfor et godt «helsebidrag» 
som gir «drivstoff» til arbeidsdagen.  Det er gjort få eller ingen undersøkelser blant 
elever i videregående skole vedrørende skolemåltidet. En undersøkelse blant norske 
ungdomsskoleelever (Sosial- og helsedepartementet 2003) om hva de skulle ønske at 
skolen kunne tilby av mat og drikke viser at ferske og gode rundstykker, bagetter, 
horn og ferskt, grovt brød ønskes. Som drikke ville de ha melk, juice og kakao, og 
enkelte svarte kaffe og te. Mange ønsket seg også frukt, grønnsaker og salater i 
kantinen. I tillegg var det selvsagt også noen som svarte brus, skolebrød, pizza og 
pølser.  Disse funnene har overføringsverdi til videregående skole. 

Østfold fylkeskommune har skoleåret 2007/2008 gjort forsøk med gratis utdeling av 
frukt og grønnsaker ved fire videregående skoler, og subsidiert en 
skolefrokostordning ved tre skoler hvor elevene kan spise for fem kroner.  Skolene 
søkte om å bli inkludert i prøveordningen.   

Skolefrokosten er et tilbud hvor elevene kan kjøpe en enkel frokost for fem kroner.  
Det har vært opp til den enkelte skole å tilrettelegge måltidet både i forhold til 
”meny”, serveringstidspunkt og praktisk gjennomføring.  Skolene får tilskudd til 
råvarer, praktisk tilrettelegging og tilstedeværelse av pedagogisk personale under 
frokosten.  Den enkelte skole har i varierende grad valgt å subsidiere frokosten med 
egne midler.  Frokosten er bygget opp omkring grovt brød, ost, syltetøy, 
kornblanding, melk og jus.   

Malakoff vgs (830 elever) serverer frokost til elever før skolestart (07.30-08.00), og 
det er alltid lærere til stede.  Skolefrokosten serveres fra et eget bord (ikke kjøling).  
Frokosten serveres i konkurranse med fullsortiment fra kantina (privat drift).  Skolens 
egne tall fra en spørreundersøkelse viser at 30 elever spiser skolefrokost daglig, mens 
et tilsvarende antall kjøper frokost fra kantina.  Det benyttes vaskbart servise.   

  

Frokosten på Malakoff serveres atskilt fra kantinedisken (venstre), og består av to slags syltetøy 
(jordbær og bringebær), to slags ost (gul og brun), leverpostei, kaviar, og to slags kjøttpålegg (kokt 
skinke og salami).  Frokosten er i en konkurransesituasjon til fullsortimentet i kantina (høyre). 
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Glemmen vgs (1100 elever) serverer frokost til 150 elever daglig i tidsrommet 07.30-
09.00, slik at elevene kan spise frokost også i første friminutt.  En ny kantine inngår i 
et meget tiltalende elevsenter.  Frokosten er lagt opp som en buffet i en stor anretning 
med kjøling.  Skolen driver selv kantina, og under frokosten er alt annet salg stengt 
slik at elevene sluses inn til et ernæringsmessig godt frokosttilbud.  Skolen bruker 
frokosten som en hjørnestein i bygging av læringsmiljøet, og sentrale lærere / ledelsen 
er synlige og tilgjengelig for elevene under frokosten.  Frokosten inkluderer tilgang på 
noe oppskåret frukt og grønnsaker. Brus selges verken i kantine eller fra automat. 
Skolen subsidierer frokosttilbudet økonomisk (12kr utover støtten fra ØFK) og ved at 
skolens egne restaurantfagelever har arbeidspraksis i kantina.  Det benyttes 
engangsservise til både bestikk, kopper og tallerken. 

 
Glemmen skole har en helt ny kantine, og presenterer et meget godt tilrettelagt tilbud for sine elever.  
Elevene kan spise frokost også i første friminutt, fram til kl. 09.00 
Fredrik II vgs og Mysen vgs serverer gratis frukt til elevene, og ordningen 
administreres fra kantina.  Skolene har leveranser av frukt to ganger i uken, og frukten 
oppbevares i egne låste kjøleskap.  Kantina setter fram frukt flere ganger hver dag, 
presentert i originalemballasje, og elevene oppfordres til å ta en frukt hver.  I 
hovedsak henter elevene sin egen frukt på et eget bord i kantina.  1230 elevene på 
Fredrik II vgs har et forbruk på 1500 enheter frukt og grønt daglig, mens 870 elever 
på Mysen vgs spiser 750 enheter frukt og grønt daglig.  

 
Frukten oppbevares i egne kjøleskap, og kantinepersonalet setter den fram i originalemballasje slik at 
forbipasserende elver kan forsyne seg.  
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Evalueringen, som er gjennomført av Høgskolen i Vestfold, skal bidra til 
beslutningsgrunnlaget i Østfold Fylkeskommune i forhold til om prøveordningene 
skal videreføres, samt gi innspill til hvordan ordningene kan styrkes. 

Oppdragsgiver avtalte innkalling av ansatte og elever til fokusgruppene ved de fire 
skolene, og arbeidet i gruppene ble gjennomført i løpet av to timer (for beskrivelse av 
metoden, se vedlegg 1, 2 og 3).  Deltakerne presenterte selv det datagrunnlaget de 
hadde utarbeidet.  Skolene fikk tilsendt utkast til rapport slik at de kunne korrigere og 
supplere forskernes forståelse før endelig versjon ble utarbeidet. 

Økonomi 

Regnskapstallene for prøveordningene foreligger for høsten 2007 fra ØFK, og ligger 
innenfor budsjettet.  Totalt ble det brukt kr. 390000kr på frukt/grønt-ordningen og 
199000kr på frokost. Av dette er 22000kr investering i utstyr til frukt/grønt, og 
67000kr til utstyr for frokost (herav 52000 til Malakoff). Se vedlegg 6 for detaljert 
regnskap.   

Regnskapet er beheftet med usikkerhet, delvis fordi rutinene for bruk av 
prosjektnummer har vært dårlig.  Regnskapet speiler heller ikke den reelle kostnaden 
på den enkelte skole, fordi noen skoler har valgt å finansiere deler av driften innenfor 
egne midler.  Kostnadene til frokost er påvirket av at det ble budsjettert med langt 
flere frokostelever (40% av alle elever) enn det ordningen har nådd i praksis (15% på 
Glemmen vgs og 4% på Malakoff vgs). 

Et estimat viser at kostnaden pr frokost pr elev (elever som virkelig spiser), inkludert 
lønnsutgifter, ligger mellom kr.15 –kr.20.  For frokosten utgjør lønnskostnaden 
anslagsvis like mye som innkjøpspris for matvarene.  Kostnaden ved frukt/grønt 
utgjør innkjøpspris pluss lønnsutgifter på anslagsvis 25% av innkjøpsprisen.  I en 
innkjøringsperiode har det også vært noe uklarhet omkring hvilke (og hvor stor andel) 
av kostnader forbundet med prøveordningen som kunne faktureres på prosjektet.   

Det er nå etablert bedre regnskapsrutiner, og resultatet for våren 2008 vil trolig gi 
bedre oversikt. 

 
Lærere og elever var blandet i siste fase av databearbeidingen, og med utgangspunkt i skolens 
erfaringer fant de viktige forhold for at ordningen kan styrkes i framtiden.. 
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Resultater fra to skoler med gratis utdeling av frukt og grønnsaker 

Fokusgruppene på Fredrik II vgs bestod av seks elever fra elevrådet, og syv ansatte 
(rektor, inspektør, tre lærere, renhold og kantina).  På Mysen vgs deltok seks elever og 
seks ansatte (rektor, tre lærere, vaktmester og kantine). 

Deltakerne i fokusgruppene var tydelig på at ordningen med gratis utdeling av frukt 
og grønnsaker oppleves som meget positiv, og at det er et sterkt ønske om at 
ordningen videreføres.  Under følger en oppsummering av resultatene i forhold til de 
kategoriene som ble benyttet i prosessen. 

Aksept blant elever/ansatte 

Det er en overveldende tilslutning til frukt og grønnsaksordningen fra både elever og 
lærere.  Ordningen oppleves som en (bokstavelig talt) vitamininsprøytning i 
skolehverdagen, som både fremmer helse, trivsel og læringsmiljø.  
Renholdspersonalet opplever en økt arbeidsmengde som ikke blir fullt ut kompensert. 

Hvem benytter tilbudet 

Informantene opplyser at ”alle” elevene benytter seg av tilbudet med gratis frukt og 
grønnsaker.  Samtidig er det klart at mange elever regelmessig spiser flere frukter 
hver dag, og omsettingstallene tilsier da at det må være en (stor?) gruppe som ikke 
spiser frukt på skolen. Elevene mente at røykerne spiser ingen eller lite frukt – de 
foretrekker å bruke pausen til sigaretter. 

Det trekkes fram at frukt er en viktig reserve for elever som har ”glemt” matpakken, 
elever som ikke spiser frokost, og at gratis frukt (delvis) erstatter sjokolade og annen 
snacks.   

Tilgjengelighet 

Alle aktørene rapporterer at det er god tilgjengelighet på frukt i kantina om morgenen, 
med (noen ganger) unntak to dager i uka når frukten leveres.  ”Kontaktpersonen” på 
hver skole bestiller frukt og grønt etter behov.  Det er god tilgang på frukt (på Fredrik 
II mer enn èn frukt/elev/dag, og på Mysen noe mindre enn èn). Mange elever spiser 
flere frukter i løpet av skoledagen, mens andre ikke benytter seg av ordningen.  Hvis 
hele dagsrasjonen settes fram tidlig på dagen fører det til at det ikke er tilgjengelig 
frukt på slutten av dagen.   

Distribusjon og kvalitet 

Frukt- og grønnsaksordningen har en god logistikk fra leverandøren og kvaliteten på 
varene er jevnt over god (unntak grønne bananer, og tidvis noe sen levering om 
morgenen).  Ordningen er i praksis en fruktordning, da det kun sporadisk leveres 
grønnsaker (les gulrøtter).  Internt på skolene setter kantinepersonalet frukten fram i 
originalkasser, med liten kontroll på fordelingen av frukten. Noen entusiastiske lærere 
har lagt til rette for frukt på avdelinger /  klasserom som ligger langt fra kantina. 
Frukten oppbevares i egne kjøleskap, og elevene foretrekker kald frukt. 

Sortimentet av frukt og grønt oppleves av elevene som noe ”tilfeldig”, og en skole 
påpeker at sesongvariasjoner fører til at det ”..siden jul bare har vært epler”.   
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Avfallsproblematikk 

Ordningen med frukt og grønnsaker representerer en stor utfordring i forhold til 
søppelhåndtering, forsøpling av vegger og pulter med fruktklistermerker, søl på gulv 
og tidvis sabotasje i form av lek med frukten.  Renholderne opplever ordningen som 
en ekstra belastning, i form av vask og økt søppelmengde, som ikke kompenseres.  
Elevene melder at når andre klasser benytter ”deres” klasserom er det ofte søl med 
frukt.  Alle involverte erkjenner at dette er en utfordring.  Det ser ikke ut til å være 
gode modeller eller samarbeidsarenaer for å løse dette i fellesskap.  Forsøpling 
representerer trolig den eneste skyggesiden av ordningen med frukt og grønt.  

Helse og trivsel 

Informantene på begge skolene valgte helse og trivsel som ”egne” kategorier i tillegg 
til de seks ovenstående som ble presentert av forskerne.  Både ansatte og elever 
trekker fram at frukt og grønnsaker er viktig for helsa og at ordningen fører til økt 
bruk av frukt og grønnsaker (både på skolen og hjemme).  Mange viser til at frukten 
bidrar til bedre konsentrasjon i timene, etablerer gode vaner, erstatter snacks og bidrar 
til trivsel i skolehverdagen.  De setter stor pris på at ordningen er gratis.  

Elevene uttrykker frustrasjon rundt uklare regler i forhold til om det er tillatt å spise 
frukt i timene. 

Utvalg 

Hovedinntrykket er at både ansatte og elever er svært fornøyde med tilgjengelig, 
kvalitet og sortiment.  Frukten servers direkte fra kasser, og det legges ikke ned arbeid 
i vasking eller deling. Noen etterlyser større variasjon i utvalget.  Frukt peker seg ut 
som mer populært enn grønnsaker, og elevene begrunner det med at grønnsakene ikke 
blir presentert på en hygienisk og fristende måte.   

 

Kantine: Elevene er entydig positive til gratis frukt og grønnsaker.  I praksis 
omfatter ordningen kun frukt, med begrunnelse at det er vanskelig, uhygienisk 
og arbeidskrevende å presentere grønnsaker. 

Lille bilde: ”Dersom hver elev tar en frukt pr. dag blir det nok til alle” illustrerer 
at skolene er bevisst at frukten ikke fordeles jevnt blant elevene. 
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Resultater fra to skoler med tilrettelagt frokost 

Det ble gjennomført evaluering i fokusgrupper ved to skoler med svært ulike rammer 
og praktisering av skolefrokost.  Fellesnevnerer er at elevene betaler fem kroner.  

Fokusgruppene er ulikt sammensatt ved de to frokostskolene.  De seks elevene i 
fokusgruppen på Malakoff benytter vanligvis ikke skolefrokosten, mens de seks 
elevene på Glemmen spiser skolefrokost.  Denne utvelgelsen er gjort for å forstå både 
elever som ikke velger å benytte skolefrokostordningen og de som velger å ikke 
benytte tilbudet. Resultatene fra de to skolene kan derfor ikke sammenliknes.  Fem 
ansatte deltok på Malakoff (rektor, helsesøster, kontaktperson, lærere), og seks på 
Glemmen (inspektør, rådgiver, to lærere, kantineansatt og helsesøster). 

Kvalitet på frokosttilbudet 

Både elever og ansatte på Glemmen er meget stolte av og fornøyde med dagens 
frokosttilbud.  Dette omfatter både selve mattilbudet, de bygningsmessige forhold, 
muligheten for å spise i første friminutt og det sosiale miljøet rundt frokosten. 

Elevene ved Malakoff som ikke benytter frokosttilbudet ønsker at tilbudet skal være 
åpent i første friminutt, og etterspør et større sortiment.   Som en følge av at 
elevrepresentantene på fokusgruppene på Malakoff representerer de som ikke benytter 
tilbudet, er det de ansatte som kjenner tilbudet best. 

Særlig på Malakoff etterlyser elevene mer frukt og grønnsaker til frokost. 

Det er viktig at det ikke oppstår matkø.  Elevene har dårlig tid til å spise, og køståing 
fører til at de ikke rekker å spise maten.  Dette kan kompenseres gjennom mulighet til 
å spise frokost i klasserommet, men her kan pedagogiske vurderinger være 
kontraindikasjon. 

Et godt system for å rydde servise og matrester, og særlig drikkerester, er viktig.  
Elevene ved Glemmen er glade for at kantina ikke selger ”fullsortiment” under 
frokosten. 

Hvilken effekt har skolefrokosten 

Deltakerne fra begge skolene legger stor vekt på at frokost gir en god start på dagen, 
med bedre konsentrasjon og økt læring.  På Glemmen gir de uttrykk for at felles 
frokost er viktig for gode sosiale relasjoner både mellom elever og mellom elever og 
lærere. Uformell voksenkontakt er viktig for elevene. Elevene er svært opptatt av 
dette, noe som kan oppsummeres gjennom følgende utsagn fra et par elever; ”Det er 
bedre å spise frokost på skolen med vennene dine, enn med en stressfull familie” og 
”Man lærer å kjenne lærerne bedre. Viktig å kjenne hverandre”. 

Hvem/hvilke elevgrupper er det som spiser skolefrokost 

Elevene som ikke spiser skolefrokost er tydelige på at det er uaktuelt å stå opp 
tidligere på morgenen for å spise frokost på skolen.  De ønsker et tilbud i første 
friminutt, eller anledning til å spise i første undervisningstime.  Elever som på grunn 
av bussforbindelser kommer tidlig på skolen er faste brukere av frokosten, mens andre 
benytter busser som gjør at de ikke kan spise før skolestart (Malakoff). 
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Hva er bra med skolefrokosten 

Elevene opplever pris på fem kroner som rimelig.  Samtidig har 
sosiallærer/helsesøster ved begge evalueringsskolene anledning til skrive ut gratiskort 
til elever med særlige behov.  Denne ordningen er i svært liten grad benyttet. 

Elevene trekker fram at en billig og god skolefrokost er viktig for å demme opp for 
kjøp av hveteboller og hvite rundstykker som selges i kantina (Malakoff) og i  
dagligvarebutikkene i nærheten av skolen (Glemmen). 

Hva er dårlig med skolefrokosten 

Det går igjen på begge skolene at elevene etterlyser ferskt brød. Elevene er svært 
negative til å stå i matkø, og verdsetter en smidig anretning.  Elevene etterlyser bedre 
tilbud av frukt og grønt til frokost. Elevene etterlyser tilgang på vannmugger til 
frokost. 

Hva kan øke bruken av frokosten 

Elevene er usikre i forhold til om de har anledning til å smøre matpakke under 
frokosten.  Dette bør kommuniseres tydelig fra skoleledelsen, fordi anledning til å 
smøre matpakke kan være et alternativ for de som ikke rekker/ønsker å møte tidlig på 
skolen.  

Elevene som ikke spiser frokost er positive til et alternativ med”et påsmurt grovt 
rundstykke i handa” som frokostalternativ.  Dette vil være et godt ernæringsmessig 
alternativ, men ivaretar i liten grad den sosiale dimensjonen.  Elevene er positive til å 
spise felles frokost i egen klasse, og legger vekt på at dette er en trygg sosial ramme 
for måltidet. 

Elevene er tydelige på at det er ønskelig med uformell kontakt med lærerne under 
skolefrokosten, samtidig som de selv ønsker å styre denne kontakten. 

Helse og ernæring 

Informantene på begge skolene opprettet egne kategorier knyttet til helse og ernæring.  
Her kom det entydige signaler om at de er kjent med viktigheten av frokosten for å 
komme godt i gang med dagen, og at de er bevisst på betydningen av riktig ernæring. 

 

Enkelt spørreskjema Glemmen vgs 

Det ble gjennomført en enkel spørreundersøkelse blant seks elever og fire lærere som 
avslutning på fokusgruppen på Glemmen.  Resultatene (vedlegg 7) viser at elever og 
lærere er samstemmige i sin (positive) vurdering av skolemåltidet.  Alle rapporterer at 
det er hyggelig å spise frokost på skolen, frokosten er en viktig trivselsfaktor, det er 
viktig at lærer spiser sammen med elevene, at elever som spiser frokost på skolen får 
bedre konsentrasjon og bedre læringsevne.  Rapportering i forhold til kvalitet på 
brødet er ett unntak, som viser at elevene ikke er fornøyd.  Elevene ønsker ferskt brød.  
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Hvordan kan dagens praksis styrkes 

Under følger en oppsummering av innspill fra fokusgruppene, supplert med faglige 
vurderinger fra forskerne.   

Alle skolene er tydelig på at innføring av både frukt/grønt og skolefrokost må ”gå seg 
til”, og at det er avgjørende med en god prosess for justeringer i innkjøringsfasen.  
Dette fordrer et godt samarbeid både innen, og mellom, aktørgruppene i skolen.  Disse 
tankene samsvarer med erfaringene fra ”Europeisk nettverk av helsefremmende 
skoler" (HEFRES) som har som mål å utvikle gode metoder for trivsels- og 
miljøskapende tiltak i skolen.  Grunntanken er at arbeidet for bedre helse må 
systematiseres, slik at det framstår helhetlig, og ikke som en lang rekke "tilfeldige" 
tiltak. Tiltakene må systematiseres og utvikles i samarbeid mellom elever, personale, 
skolehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.  Erfaringene fra HEFRES er svært 
positive. Skolene rapporterer om reduserte disiplinproblemer og hærverk, mer 
motiverte elever og lavere sykefravær blant lærerne (HEFRES udatert).  

Frukt og grønt - forbedringer 

Våre informanter anbefaler skoler som skal starte med frukt og grønnsaksordning om 
å velge enkle og effektive løsninger, unngå for mye organisering, og heller bygge ut 
tilbudet når det grunnleggende fungerer. Elevene bør ansvarliggjøres, og i den første 
tiden er det viktig at forsømmelser fra elevene (bevisst søl, forsøpling, hamstring og 
lek med frukt) møter tydelige reaksjoner.  Elevene (tillitsvalgte og ordensmenn) bør 
involveres i tiltakene for å sikre ønsket praksis, med for eksempel ansvar for rydding 
og håndtering av søppel. 

Frukten bør presenteres slik at den når ut til alle elever på skolen, ikke bare de som 
søker til kantina.  En fruktpause i klassen vil kunne bidra til jevnere fordeling av 
frukten, samt utvikle en felles arena for uformell kontakt mellom elevene og lærer.  
Dagens praksis fører til at noen elever spiser flere frukter i løpet av skoledagen.  For å 
sikre at flest mulig av elevene spiser frukt og grønt bør det utprøves ordninger med 
fordeling av frukt og grønt i klasserom.  Et annet alternativ er at frukten settes fram i 
mange mindre serveringsrunder, slik at elevene får tilgang også på slutten av 
skoledagen.  

Det bør gjøres avtaler med leverandøren/industrien for å fremme produktutvikling 
mot et bredt spekter av fristende grønnsaker.  Et økende marked for frukt og grønt i 
skolen vil åpne slike muligheter.  Det bør utvikles en strategi for hvordan skolene kan 
framstå som en samlet forhandlingspart i forhold til leverandører/industrien med sikte 
på å bedre tilbudet av særlig grønnsaker. 

Hygiene må ivaretas.  Frukten må fordeles der det er tilsyn fra ansatte, og Mattilsynet 
har påpekt at depoter med frukt og grønt i korridorer (steder uten tilsyn) ikke er 
akseptabelt.   

Miljø og økologi er sentrale verdier i norsk skole.  Det bør vurderes hvordan avfall fra 
fruktordningen kan sorteres (evt. komposteres), og i forlengelsen av dette kan en 
vurdere om det er ønskelig å fremme økologisk dyrkede produkter.  Bruk av 
engangsservise til frokost gir en dårlig signaleffekt. 
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Renholdspersonalet er en viktig aktør i skolen, og det må sikres at de ikke opplever 
ordningen som en belastning som ikke kompenseres.  Tilgangen på søppelkasser må 
være god.  Her er det viktig at elevene tar ansvar både i forhold til søppel og søl, men 
også i forhold til medelever som bevisst griser, kaster og fester fruktklistermerker på 
vegger og pulter.  Skolen må ta initiativ til et holdningsskapende arbeid i forhold til 
denne utfordringen.  Elevene er tydelig på at skolen skal ha klare regler mot sabotasje 
av ordningen, og at lærerne ikke må ”se forbi” dette.  Elevene er opptatt av at skolen 
ikke må innføre kollektive ”straffetiltak”, men at problemer må drøftes med alle 
parter i en tidlig fase. 

 
Skoleeier bør vurdere det totale mattilbudet som presenteres for elevene.  Elever utsettes for 
”sjokksalg” av feite og søte bakervarer, og dette kan oppleves som en direkte konkurransesituasjon til 
andre tiltak for å bedre ernæringsstatus. 
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Skolefrokost - forbedringer 

Våre informanter peker på at åpningstid (tilgang til mat i første friminutt), 
spisemiljøet og konkurrerende salg fra fullsortiment i skolekantinen er avgjørende for 
om elever velger skolefrokost. 

Skolen må være tydelig i forhold til om elevene har anledning til å smøre matpakke 
(til frokost eller lunsj) under skolefrokosten, evt. om dette tilbudet kan kjøpes.  På 
Malakoff vgs stilles det spørsmål ved om det vil være mer tjenlig med tilrettelagt 
skolelunsj – og at en slik ordning i større grad vil kunne nå utsatte elever.  Dette vil 
kunne bidra til bedre konsentrasjon på slutten av dagen. 

Tilgang på ferskt brød er en viktig suksessfaktor.  Ferskt brød øker aksepten for grove 
varianter. Rundstykker framstår som mer populære enn brødskiver.  I forhold til pris 
vil ”brytebrød” være et aktuelt alternativ. 

Det bør være lett tilgang til kaldt vann under frokosten (gjerne på bordene).  Det kan 
være et godt signal hvis frukt og grønnsaker inngår som en naturlig del av frokosten. 

Et felles frokosttilbud for elever og lærere skaper sosial tilhørighet på skolen. 

Generelle betraktninger – fremme helse, trivsel og velvære 

Det er helt i tråd med signalene fra Sosial- og helsedirektoratet at Østfold 
fylkeskommune nå fokuserer på betydningen av et godt mattilbud til elevene i 
videregående skole.  Prioriteringen av frukt og grønnsaker, og rimelig frokost, er valg 
som sammenfaller med de overordnede ernærningsfaglige anbefalingene.  Tilrettelagt 
skolelunsj er også et aktuelt tiltak, og her er det gjort gode erfaringer ved bl.a. 
Holmestrand videregående skole i Vestfold. 

Bakteppet for tiltak for å bedre ernæringsstatus for ungdom er at det store flertallet av 
ungdommene har et godt kosthold.  En ernæringsmessig helsegevinst er i første rekke 
knyttet til å nå elever med det dårligste kostholdet (tenderer til å sammenfalle med lav 
sosioøkonomisk status).  Utover dette vil godt organiserte tiltak for å styrke 
kostholdet kunne bidra til å bedre forutsettinger for læring, øke generell trivsel og 
bedre sosiale relasjoner på skolen.  Det i dag ikke pålitelig oppsummert kunnskap om 
effekten av skolemåltider på skolebarns helse og kognitive fungering (Smedslund and 
Forsetlund 2005). 

I forlengelsen av tiltak som skolefrokost og frukt og grønt bør skoleeieren se på det 
totale mattilbudet i skolekantina.  Mange av skolekantinene framstår med offensivt 
”sjokksalg” av kaker, sjokolade, søte leskedrikker og andre varer som er i direkte 
konkurranse med sunne matvarer.  Det er grunn til å tro at elever fra hjem med lav 
sosioøkonomisk status i særlig grad fristes av usunne alternativ (Andersen, Øverby et 
al. 2004).  Skoleeier bør vurdere å innføre klare retningslinjer for mattilbudet og 
presentasjonen i skolekantinene, slik at skolekantina kan støtte opp under, snarere enn 
å motarbeide, gode ernæringstiltak fra skolen.  Skoleeier eller den enkelte skole kan ta 
stilling til om kantinene pålegges å følge ”Retningslinjer for skolemåltidet” (Sosial- 
og helsedirektoratet 2003) 
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Frukt og grønnsaker – vurdering av helsegevinst 

Ordningen med frukt og grønt i skolen er et tiltak for å øke det totale inntaket av disse 
matvarene.  Det har vært en betydelig økning i andelen unge som spiser frukt og 
grønnsaker daglig fra 2001 til 2005 . Imidlertid er det fortsatt langt under halvparten 
som spiser frukt og grønnsaker hver dag. Ungdommer fra familier med lav sosial 
status spiste sjeldnere frukt og grønnsaker enn dem fra familier med høy sosial status 
(Andersen, Øverby et al. 2004).  

Økt inntak av frukt og grønt blant unge vil kunne bidra til en viss styrking av 
matinntaket i skoletiden, men forventet effekt er først og fremst en generell 
helsegevinst på lang sikt (forebygger alvorlige sykdommer som diabetes, kreft og 
hjerte- og karsykdommer).  I tillegg ligger det et potensial i at skolefrukt bidrar til å 
organisere skolemåltidet, og derigjennom indirekte motvirker innkjøp av junkfood, 
godterier og brus.  

Frukt og grønt i skolen kan også bidra til å etablere gode vaner som videreføres i 
voksenlivet.  Forbruket av frukt og grønt har en tydelig sosioøkonomisk gradient, og 
barn som spiser lite frukt og grønt spiser mer usunn mat enn andre.  Ernæringsmessig 
ligger det et større helsepotensial i økt forbruk av grønnsaker enn av frukt (Andersen, 
Øverby et al. 2004).  

 

 
 

Store bilde: Frukt settes ut i kantina i 
originalkartonger, atskilt fra kantinedisken.  

Lille bildet: eksempel på prispolitikk i 
brusautomaten (Mysen) .  Mineralvann kr. 10, 
sukkerfri brus kr. 15 og brus med sukker kr. 20.   
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Frokost – vurdering av effekt på læringsmiljø 

Frokosttilbud til elevene retter seg mot elever som ønsker å spise dagens første måltid 
utenfor hjemmet.  Tilbudet om skolefrokost sikter seg inn mot elever som i 
utgangspunktet har en dårlig/ingen frokost.  Et godt frokostmåltid, hvor det også er 
mulig å smøre matpakke, kan bidra til å bedre læreforutsetningene for elever som 
ellers har et dårlig kosthold. 

Et brødmåltid gir mye større tilførsel av energi enn et mellommåltid med frukt.  Grovt 
brød gir langvarig gunstig blodsukkerverdi, og har et større potensial for å fremme 
konsentrasjon gjennom skoledagen enn frukt og grønnsaker.  

Undersøkelser i grunnskolen viser at halvparten av ungdomskolene mener at elevene i 
svært høy eller høy grad er blitt mer konsentrerte i undervisningen etter at skolemåltid 
(og fysisk aktivitet) er bedre tilrettelagt. Omtrent halvparten av skolene sier den 
samme utviklingen har skjedd for det sosiale miljøet blant elevene (Sosial- og 
helsedepartementet 2003).  Selv om en direkte sammenheng mellom kosthold og 
læringsevne ikke er vitenskaplig dokumenter i kontrollerte studier er det grunn til å 
legge vekt på elevenes og lærernes opplevelse. 

Optimal effekt av tiltak for å styrke kostholdet i videregående skole vil være knyttet 
til: 

• Ordningen må oppleves som positiv av alle elevene, og støttes av ansatte 

• Ordningen må benyttes av/tilpasses elever som har et dårlig kosthold 

• Vekting mellom frukt og grønnsaker bør være minst 50% grønnsaker 

• Brødvarer bør være grove (minst 50% sammalt mel) 

• Tilbudet er godt tilrettelagt for elever med dårlig økonomi 

 

 
Metoden la stor vekt på å utjevne maktulikhet mellom deltakerne.  Individuell 
tenketid i oppstarten fremmer at alle bidrar i prosessen. 
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Vedlegg 1: Problemstillinger til evalueringen; Frukt og grønnsaker 

Sentrale spørsmål: 

• Fungerer ordningen i praksis, både i forhold til opplevd 
tilgjengelighet for elevene og kvalitet på produktene 

• Hvordan er elevenes aksept av ordningen 

• Er det forskjeller mellom elevgrupper på hvem som nytter tilbudet 
om frukt og grønt (sosioøkonomiske, linjevalg, kjønn) 

• Hvordan er gjennomsnittlig inntak av frukt og grønt på de aktuelle 
skolene (regnskapstall) 

• Er det rom for forbedring av dagens ordning – tilrettelegging for 
kompetanseoverføring mellom skolene i Østfold 

• Kartlegge avfallshåndtering – særlig hos reinholdere 

 
Aktuelle informanter: 

• Kantineansatte (hvis de er sentrale) 

• Ansvarlig for ordningen (praktisk tilrettelegging) – kontaktperson på 
skolene 

• Elevrådsrepresentant fra ulike trinn / gutter og jenter 

• Skolens ledelse  

• Utvalgte kontaktlærere 

• Renholdspersonalet 

 

 

 
Gjennomføring: 

To fokusgrupper på to skoler i Østfold – med 7-12 deltakere på hver gjennomføring. 

 

To skoler ble valgt ut ved loddtrekning: Fredrik II- og Mysen videregående skole. 
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Vedlegg 2: Problemstillinger til evalueringen; Frokost 

Sentrale spørsmål: 

• Hvordan fungerer ordningen i praksis; ulike design og 
ernæringsmessig kvalitet på frokosttilbud (og hva blir spist)? 

• Hvilke grupper elever er det som benytter skolefrokost?  

• Hvordan oppleves tilgjengeligheten for utsatte elever? 

• I hvilken grad smøres det matpakke – og spises matpakken? 

• Oppleves ordningen med frokost som stigmatiserende i skolemiljøet 

• Hva er omsettingstallene for den enkelte skole (regnskapstall) 

•  

 

Aktuelle informanter 

• Sosiallærer / kontaktlærer 

• Elever som i dag spiser frokost / i dag ikke spiser frokost 

• Representanter for elevrådet 

• Ansvarlig for frokostservering 

• Vurdere et lite spørreskjema til elever som spiser frokost 

Gjennomføring 
To fokusgrupper på to ulike skoler i Østfold – med 7-12 deltakere på hver 
gjennomføring..   

Glemmen- og Malakoff videregående skole evalueres for å fange opp ulik 
praktisering av ordningen.  På Glemmen inkluderes elever som i dag benytter 
frokosttilbudet, mens elever som ikke benytter tilbudet inkluderes som informanter på 
Malakoff. 

Forhold som ønsker belyst (framkommet på møte mellom oppdragsgiver og 
HVE) 
Spørsmål 1: 

• Fungerer ordningene etter hensikten  

o Kartlegge fremmere og hemmere for god gjennomføring 

o Forslag til å styrke ordningene basert på Østfold-erfaringer. 

o Forslag til å styrke ordningen basert på nasjonale erfaringer 

o Ingen koblinger til internasjonale erfaringer 
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Forhold som ønsker belyst i forhold til frukt/grønt: 

• Hvilken effekt har frukt og grønt for læringsmiljøet (trivsel?) 

• Effekt på konsentrasjon 

• Effektforskjell mellom frukt/grønt og brød? 

• Hva er den reelle kostnaden ved gjennomføringen av ordningen? 

• Blir det en merbelastning for ansatte? 

Forhold som ønsker belyst i forhold til frokost: 

• Effektforskjell mellom frukt/grønt og brødmåltid 

• Effekt ved å spise frokost sammen med andre? 

• Hvor mye betyr busstransport til skolene – er det sentrale 
elevgrupper som blir ekskludert fra ordningen. 

• Dropout-problematikk 



 20/51

Vedlegg 3: Metodebeskrivelse evaluering ved videregående skoler i 
Østfold 

Evalueringen av frukt/grønt ble gjennomført fredag 29.februar på Fredrik II- 
(Fredrikstad), og mandag 3.mars på Mysen (Mysen) videregående skole. 

Evalueringen av tilpasset frokost ble gjennomført mandag 3.mars på Malakoff- 
(Moss) og torsdag 6.mars på Glemmen (Fredikstad) videregående skole. 

Tid: 2 timer 
 
 Hva gjøres Beskrivelse 

10min: Presentasjon av deltakerne 

 

 

5 min Introduksjon om hensikten med 
evalueringen 

 

Innspill fra aktører i skolen for å 
avklare en forlengelse av ordningen 

Deltakerne som ressurser som kjenner 
ordningen 

Argumenter til fylkespolitikerne 

4 skoler (2 frokost og 2 frukt/grønt) 
deltar i evalueringen 

10 min Skriv ned aktuelle forhold omkring frukt 
og grønnsaksordningen / frokost slik du 
har opplevd ordningen på din skole. 

Ett ”forhold” på hver lapp  

Skriv tydelig 

En ”tanke” på en gul lapp 

Alle tanker omkring ordningen skal 
fram 

 

5 min Introduksjon til gruppearbeidet Regler for gruppearbeidet 

En  ”prosessveileder” fra HVE hjelper 
hver gruppe 

Homogene grupper (elever og ansatte i 
atskilte grupper) 

30 min: Tildelt Flipoverark med kategorier.1 og 2 

Deltakerne oppretter egne kategorier etter 
behov. 

Gruppere gule lapper i forhold til de 
kategoriene (kolonner) som er 
forhåndsdefinert  

Plasser lappene i tur og orden i relevant 
kolonne – der plassering til venstre (+) 
angir en positiv verdi/faktor, og plassering 
til høyre (-) angir en negativ verdi/faktor. 

Skrive nye lapper underveis i prosessen for 
å supplere bildet 

Prosessveileder hjelper til.   

En deltaker plasserer en (1) lapp i valgt 
kategori, forklarer innholdet – og lar 
neste deltaker følge på. 

Hver gruppe får tildelt ferdige 
Flipover-ark med kategorier, blanke 
Flipoverark og tusjer. 

Husk å opprette egne kategorier tidlig i 
prosessen! 
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PAUSE ved 
behov 

  

10 min Gruppeproduktene henges på veggen 
samlet 

Framlegg av gruppearbeid 

Stille oppklarende spørsmål 

Oppfordre deltakerne til å notere nye 
tanker de får – til bruk etterpå  

Digitalt foto til dokumentasjon (se 
illustrasjoner ? og vedlegg ?) 

Gruppen elever og ansatte presenterer 
resultatene for hverandre, ved hjelp av 
Flipoverark på veggen. 

Oversikt som viser resultatet av det 
arbeidet som er gjort samlet for begge 
gruppene. 

To høyder med flipoverark for HVE-
kategoriene – og en høyde for nye 
kategorier. 

30min Det settes sammen to nye grupper – med 
halvparten lærere og elever. 

Deltakerne skal være konsulenter, og gi 

i råd til en (tenkt) annen skole som 
vurderer å starte med utdeling av frukt og 
grønt / tilpasset frokost 

 

Hver gruppe tildeles ”halvparten” av 
kategoriene, og skal jobbe med disse 
kategoriene. 

Gruppene får tilgang hele Flipoverark 
med gule lapper fra første arbeidsøkt. 

Hver deltaker tenker gjennom råd som 
de vil gi innenfor gruppens kategorier. 

(Individuell tid – gule lapper) 

Gruppearbeid der de tar for seg hver 
kategori – og fester sine tanker/lapper 
til arket. 

Supplering av ideer 

   

Avslutning  Takk for innsatsen 

Deltakernes tanker om deltakelse i 
fokusgruppene. 

 

 
1 Følgende kategorier for Frukt og grønnsaker:  

Aksept blant elevene/ansatte, Hvem benytter tilbudet, Tilgjengelighet, Distribusjon og 
kvalitet på produktene, Avfallsproblematikk. I tillegg minst to kategorier med 
”Annet” (står uten overskrift) 
2  Følgende kategorier for Frokost: 

Kvalitet på frokosten, Hvilken effekt har skolefrokosten, Hvem/hvilke elevgrupper er 
det som spiser skolefrokost, Hva er bra med skolefrokosten, Hva er dårlig med 
skolefrokosten, Hva kan øke bruken av frokosten 
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Vedlegg 4: Metodedel - teorigrunnlag 

Det ble benyttet en tilpasset nominell gruppeprosess (Klisterlappmetoden) som har 

særlig styrke i forhold til å identifisere og prioritere en problemstilling (Lindøe 1999).  

Metoden er ikke et analyseverktøy, og den er ikke egnet til dyperegående analyser.  

Resultatene fra fokusgruppene viser hvordan sentrale aktører i videregående skole 

opplever ordningene med hhv. frukt/grønt og tilrettelagt skolemåltid, og hvilke 

forhold de anser som viktige for at ordningen skal fungere godt på skolen.  

Hvordan ble evalueringen gjennomført? 

Etter introduksjon, hvor deltakerne ble informert om arbeidsmetoden, ble deltagerne 

delt i homogene grupper. Elevene i en gruppe og de ansatte i en annen.  

 Del I: 

Individnivå:  
Deltagerne ble bedt om å skrive ned alle tanker omkring prosjektet på gule lapper. En 
tanke per lapp.   

Gruppenivå: 
De homogene gruppene ble presentert for Flipover-ark med seks kolonner med 
overskrifter.  I tillegg var det to kolonner som gruppen selv kunne navngi.  Lappene 
ble introdusert ved at en deltaker presenterte en lapp, plasserte den i en 
(kategori)kolonne, og inviterte neste deltaker til å presentere en av sine lapper.  
Prosessen fortsatte inntil alle deltakerne hadde presentert alle sine lapper i en 
passende kategori. Alle utsagn ble også gruppert som negativt eller positivt (hhv. 
høyre og venstre i kolonnen). Lappene fikk sin endelige kategoriplassering etter 
diskusjon i gruppa. Nye kategorier ble lagd i fellesskap hvis lappen ikke kunne 
plasseres i en ferdiglaget kategori.  

Plenumsnivå:  

En frivillig fra hver gruppe oppsummerte resultatet foran alle deltakerne.  

 

Del II: 

To heterogene grupper (tre elever og tre ansatte) arbeidet videre.  De åtte kategoriene 
ble fordelt med fire på hver gruppe.  Deltageren jobbet på samme måte som beskrevet 
over, men oppgaven var denne gang å opptre som konsulenter overfor andre skoler 
som skal starte ordningen. Forslag på tiltak ble fordelt på kategorier, også denne 
gangen med mulighet til å opprette nye kategorier.  

Evalueringen ble avsluttet med en oppsummeringsrunde hvor deltakerne i tur og 
orden satte ord på sin opplevelse av metoden og eget personlige utbytte.  

Hele evalueringen tok ca 2 timer på hver skole.  
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Begrunnelse for valg av metode: 
Metodevalget åpner for å utforske handlingsrom som situasjoner gir, innen for etiske 
og sosiale forsvarlige rammer (Hauge  and Ausland 2003). I forkant av evalueringen 
og i etterkant av planleggingsmøte oppdragsgiver, ble ulike metode og lokale 
tilpasningsbehov drøftet, for å forankre metode direkte til forskningsspørsmålene.  I 
tillegg til at metoden er godt egnet til å kartlegge og prioritere innenfor en 
problemstilling, fremmer metoden brukermedvirkning, maktlikevekt, tverrfaglig 
arbeid og organisasjonsutvikling (Rønningen 2003).  Metoden gir ikke en dypere 
forståelse av årsaker, årsakssammenhenger og undergruppers opplevelser 

Metodenes verdigrunnlag 
Evalueringsmetodene er ulike verktøy innen PLA- metodikk (Participatory Learning 
and Action - Deltakende og reflekterende læring og handling) (Aune, Foss et al. 
2001). Metodene involvere alle parter, og fremmer samhandling og forståelse mellom 
partene. Videre legger metoden vekt på til at alle deltagerne skal få reell medvirkning. 
Antatt svakere grupper skal få uttale seg på lik linje med de som er verbalt sterke, 
ekstroverte og/eller innehavere av formell/uformell makt. For prosjektets 
initiativtakere var det viktig å få vite elevens meninger om ordningen, i tillegg til 
lærer og andre (ikke akademiske) ansatte ved skolene.  

 

Ved bruk av Individ-Gruppe-Plenum- metode (I-G-P), blir individets erfaringer gjort 
til utgangspunkt for samtaler og refleksjon på gruppe- og plenumsnivå (Ausland 
2008). PLA-metoder vektlegger betydningen av at deltakerne deler sine opplevelser 
og tanker (Aune, Foss et al. 2001). Det å dele erfaringer gav materiale som kan bli 
utgangspunkt for utvikling på den enkelte skole.  Evalueringen brakte ressursbruk og 
nye utfordringer og mål på banen.. Dette viser at metoder som er valgt er knyttet opp 
til aksjonsforskningsidealers ønske om at å lære og utvikle underveis, slik at 
evalueringen også er til for å forbedre prosessen (Bergersen and Hauge 2003). Del II i 
evalueringen hentet inn forslag til tiltak som kan styrke ordningene. Dette var etter 
oppdragsgivers ønske. Metodevalget for evalueringen viser også sin inspirasjon fra 
aksjonsforskningsidealet, siden deltagerenes lokale kunnskap sees på som viktig for å 
videreutvikle prosjektet, også overordnet og generelt (Bergersen and Hauge 2003). 

 

De ferdiglagde kategoriene var tilretteleggerens kvalitetsikring. De sikret innspill på 
det oppdragsgiver ønsket svar på. Metoden åpnet opp for andre innspill ved å ha 
individuell tankeprosess, idemyldring, før metoden satte i gang. Nye kategorier sørget 
for at ingen tanker fra deltagerens side ble utelatt.  

 

Metoderefleksjon 

Metodene som ble brukt er kvalitative. Det er deltagerens diskusjoner og analyser av 
situasjonen og saken som er evalueringens innhold (Aune, Foss et al. 2001). Det er 
brukerne og potensielle brukere, og prosjektets tilrettelegger som forteller oss hvordan 
aksepten for ordningen er og hvem som benytter seg av den.  Ved bruk av kvalitativ 
metode får evaluator utfordringer knyttet til nettopp pålitelighet og validitet. 
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Foreløpige rapporter skal sendes skolen og korrigeringer og justeringer kan gies. 
Dette vil være med på å gyldiggjøre resultatene. 

 

Alle deltok på frivillig grunnlag. Likevel gjør metoden hver enkelt deltager ansvarlig 
for å bidra under alle deler av prosessen. Ingen deltagere visste hva som skulle gjøres 
på forhånd, og kan ha følt ubehag og usikkerhet under metoden uten å føle at det var 
mulig å trekke seg fra prosessen underveis. Det ble heller ikke opplyst om denne 
muligheten underveis. Mange individuelle tanker blant de deltakende kan derfor ha 
blitt sensurert vekk av deltagerne selv slik at resultatet fremstår som fattigere og 
annerledes enn de involvertes reelle meninger. På den annen side har diskusjoner og 
samhandling med andre skapt en ny dimensjon i materialet som kan ha blitt vanskelig 
å få tak i ved bruk av andre kartleggingsmetoder. Rapportens endelige utforming 
baserer seg på fortolkning av de diskusjoner og utsagn som ble sagt og skrevet i 
dialog med evaluator og alle involvert. Dette kan sies å være en av metodenes 
svakheter, men også dets styrke, siden den forteller oss noe om hvordan prosjektet 
oppleves av de involverte. 

 

På en skole var det ønsket kun elever som ikke benyttet seg av frokosttilbudet. 
Arbeidsklimaet i prosessene på denne skolen skilte seg ut ved at elevene i liten grad 
bygget sine innspill på erfaringer med skolefrokost, men mer ut fra egne forestillinger 
om ordningen.  
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Vedlegg 5: Resultater fra Fokusgruppene 

RESULTATER FRA FRUKT/GRØNT MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE  

 

Mysen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
 

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting   

Aksept blant 
elever/ansatte 

Hvem benytter tilbudet? Avfall 

De aller fleste er  
fornøyde 

Sultne folk Resirkulering 

Forstyrrelse av 
undervisning 

(tilbakemelding fra 
lærere) 

Et fint tilbude til de elevene 
som ikke tar med seg mat eller 
spiser på skolen 

Bør være 
kompostbøtter ved 
frukten 

 Godt alternativ for elever som 
ikke spiser frokost/skolemat 

Mye ”halvspist” 
frukt 

 Ikka alle utnytter tilbudet Flere søppelkasser 

 Late folk som ikke gidder lage 
mat

Mange kaster frukt 
på hverandre 

 Røykere tar ikke frukt Mer fruktrester på 
skolen 

 Elevene tar enten mange frukt 
eller ingen

 

Elevene er fornøyd med 
ordningen 

Elever som ellers ikke ville ha 
spist frukt og grønt 

Bedring siste tiden 

 Veldig mange Avfall og søppel 
blir det

  Mye papp må 
brettes hver dag

  Mye ekstra søppel

  Avfall. Mye blir 
kastet

  Kildesortering – 
umulig?

  Mer avfall
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Mysen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 

Distribusjon Tilgjengelighet Kvalitet på frukt 

Sette ut frukt 
flere steder

Gåtur til kantina for å hente 
frukt er bra 

Fint hvis frukta er fersk 

 Frukt under ALLE tak Det har vært perioder med 
dårlig kvalitet på banan

Frukt kommer sent Flere modne bananer 
ønskes

 Frukt etter klokken 14.00 
mangler

Varme bananer er ikke 
veldig godt

 Bør ha mer frukt Masse muggen/råtten frukt

 Tilgjengelig i første friminutt

 Kunne vært gjort lettere 
tilgjengelig (lang vei fra 

klasserom)

 Avstanden til kantina er viktig

 Frukt må fordeles også seint  

Kommer seint på 
mandag 

Gratis Savner oppdelt frukt 

 Daglig inntak Ensidig valgtilbud?

 Fungerer fint Mer grønt og gulrøtter

 Flinke til å spise når det er gratis Hvis det blir for mye epler 
blir de lei

 Lett tilgjengelig Ikke så lang holdbarhet. 
Litt bedre kvalitet

 Bør leveres tidlig på dagen Mer grønnsaker

 Elever stjeler
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Mysen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
 
Utvalg Positiv helse Negativt 

Koselig med mandarin i jula Sunt  

Fint med flere enn ett epleslag Fint med sunn frukt på skolen  

Ønsker jordbær Spiser andre typer frukt og grønt hjemme  

Ønsker mango Fint med frukt på lange dager  

Ønsker flere typer frukt med dip Sunt  

Ønsker brokkoli og blomkål 5 om dagen ☺  

Ønsker druer og ananas   

Burde vært mer grønnsaker   

Lite variasjon i frukttilbudet   

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 
Vaner / helse Organisering Læring/vaner 

Positivt tiltak Det praktiske går greit Forstyrrer undervisningen 

Gode vaner Mer tid for de som jobber 
med ordningen 

 

Helsemessig veldig bra Rydding Holdninger/Respekt 

Vitaminer Mer ansvar til elevene Søl og lek med mat 

Stimulerer til fruktspising Merarbeid  

Godt for elever som ikke 
tenker på kostholdet 

 Politikk 

Mye vitaminer  Riktig bruk av penger? Mye fokus 
på ”uviktige” tiltak 

Slipper å være sulten   

Det er sunt   

Sprøyting?   

Vasking?   

Sprøyting   

Frukt i stedet for mat   

Sunt   

Helsefremmende   
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FRUKT/GRØNT (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

 

Mysen: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   
 

Aksept elev/ansatte Hvem benytter tilbudet Avfall 

Ordningen må fortsette Bra erstatning for sjokolade 
og lignende 

Bedre søppelfokus 

Fører til at flere 
begynner å spise frukt 

Hvis man glemmer 
matpakka går det greit 
likevel 

Ordenselever 

Flott ordning – behold 
den! 

Fint dor de sultne som ikke 
h ar spist frokost 

Noen elever lager søppel 
/ griser 

 Alle typer elever er brukere Sortering av søppel 
fungerer ikke 

 Bedre organisering og 
utdeling

Ta opp søppel og ansvar 
tidlig på høsten 

 Lite respekt for det som er 
gratis

 

 

Utvalg Positiv helse Negativt 

Mer blandet 
frukt og grønt

Istedenfor å bruke penger på usunn 
lunsj spiser elevene heller gratis frukt 

God tid til de som 
skal organisere 

Bør variere 
utvalget mer

Et bra og gratis alternativ til alt det 
usunne og dyre 

 

Bør være stort 
utvalg

Forbygger sykdommer  

 Frukt gir god næring og fører ofte til 
god konsentrasjon i undervisningen 

 

 Kvikker opp dagen  

 Skal/bør fortsette fordi man spiser mer 
frukt og får sunnere vaner 

 

 Får barn og unge til å tenke   

 Sunt og godt   

 Ungdommene trenger frukt/grønt  

 Rett og slett sunt  

 Mange elever får en sunnere livsstil, i 
alle fall på skolen 
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Mysen: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   
 

Tilgjengelig/distribusjon Kvalitet Organisering 

Frukt hele dagen viktig tidlig og 
sent 

Stasjon med 
oppdelt frukt m 
dip i kantina? 

Utarbeide klar felles 
holdning til spising i av 
frukt i timene 

Flere steder med frukt Frisk frukt!!! Elevene bør informeres om 
konsekvensene på en bedre 
måte (ved søl og 
sanksjoner) 

Frukt under alle tak Ungdom blir 
sunnere (mindre 
sjokolade) 

Ordenselever gjør renhold 
enklere 

Mer enn en frukt per elev Mer variasjon i 
frukt og grønt 

Tillitsmann ansvar for 
rydding i klasserommet 

Informere om konsekvenser 
FØR sanksjoner inntreffer 

Det må være ett 
kjøleskap til 

Lærene må jobbe med 
holdningene sine. De er 
veldig negative. 

Skolen kan bli for gjerrig – må 
kanskje bruke litt penger!!! 

Mer variasjon 
på frukt

Elevene kan være med å 
bidra, spesielt når det 
gjelder renhold. Dette må 
følges opp! 

Frukten bør fordeles, kanskje 
settes ut to ganger

Tilbudet bør 
være en frukt og 

en grønnsak

Flere søppelkasser 

Frukten bør være tilgjengelig så 
tidlig på dagen som mulig

Mer variasjon i 
frukten og mer 

grønnsaker

Vi må fortsette med frukt!! 

I gangene går det ikke an å 
plassere frukt

Plakater i klasserom: husk å 
bruke søppelbøtte

Flere stasjoner for utdeling av 
frukt

Tillitsmann får gå 5min fra 
timen for å hente frukt

Klare regler hvor det kan spises 
frukt

Elevene må ha respekt for 
mat/frukt (ingen lek)

Sette opp flere avfallsbøtter 
(kompost)

Virker positivt på elevenes 
helse

Flere midler til å organisere 
ordningen
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RESULTATER FRA FREDRIK II VIDEREGÅENDE SKOLE – FREDRIKSTAD 

 

Fredrik II: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
kategorier 

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 

DISTRIBUSJON TILGJENGELIGHET KVALITET 

Bra ordning Tilstrekkelig frukt på 
avdeling Frydenber 

Generelt god kvalitet 

 Ønsker mer frukt Godt 

 Ofte lite variert frukt Noen ganger er det varm 
frukt som har stått ute 

over natta

 Er ikke (frukt) hver dag

 Ønsker mer enn en frukt pr 
elev

 

 Dårlig at det er ujevn 
fordeling mellom de to 

avdelingene

 (Ønsker) mer bananer  

 Ønsker økologisk frukt  

 Ønsker tilgjengelig frukt 
hele dagen

 

Elevene samles i kantina For lite frukt Uskrelte gulrøtter passer 
ikke og plastpakket 
gulrot er ofte fuktig

Rester bør gjenbrukes 
som dyrefor 

Noen elever tar for mye 
frukt

Bananer er veldig 
populært 

 (Bra med ) Gratis frukt  

 Frukt er tilgjengelig for 
alle 
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Fredrik II: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
kategorier 

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 

 

AKSEPT BLANT 
ELEVER OG 
LÆRERE 

HVEM BENYTTER 
TILBUDET OM 
FRUKT/GRØNT 

AVFALL / SØPPEL 

Populært tilbud blant 
elevene 

En god  mulighet for de 
som ikke spiser frukt 
ellers 

Mer søppel

Polulært for de fleste Bedre for de elevene som 
ikke har matpakke 

Mye søppel og mindre 
rengjøring

Reinholdere mener det 
er negativt 

Kriseløsning på frokost 
for noen 

Noe søppel

 Benyttes av store deler av 
elevene 

Litt søppel

Positivt Veldig mange elever 
benytter tilbudet 

Forsøplingsproblematikken 
økes

Elevene setter veldig 
pris på ordningen 

En og annen lærer, og 
renholder, tar frukt 

Det bør ikke søples til i 
klasserom og ganger

Bedre at man gir frukt 
enn hele måltider 

 Mye søppel

Få formelle signaler (til 
rektor) innad i skolen 
om ordningen 

 Ekstra forsøpling

Fint tiltak  Elever spiser ofte bare 
halvparten av en frukt

Forhåpentligvis første 
skritt mot et skolemåltid 

 Tungt arbeid for renholdere

Pengesløsing  Forsøpling fra klistermerker 
på frukten

  Fluer – fruktfluer

  Det bør jobbes med 
holdninger i forhold til å 

spise opp frukten

  Halvspist frukt
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Fredrik II: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
kategorier 

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 

ERNÆRING OG 
KOSTHOLD 

ØKONOMI 

Elever spiser mye mer 
frukt 

Gratis mat 

Sunt mellommåltid Går det på bekostning av 
for eksempel innkjøp av 

pulter og stoler

Sunt  

Lettere å forholde seg til 
”5 om dagen” 

 

Elevene blir mer bevisste 
rundt kosthold og helse, 
og betydningen av frukt 

 

Et godt alternativi stedet 
for en tur på Kiwi og 
kjøpe godter, når en 
ønsker noe å ”naske på” 

  

sunt   

Info om sprøytemidler, 
slik at man kan velge 

  

Mindre sprøytemidler   

Minus sprøytemidler – 
mer miljøvennlig 

  

Sunt og godt (gjentatt 
mange ganger) 

  

Spiser mer frukt nå enn 
tidligere 

  

Folk spiser mer frukt 
(gjentatt mange ganger) 

  

 



 33/51

Fredrik II: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
kategorier 

Venstrestilte ideer indikerer positiv vekting, mens høyrestilte indikerer negativ 
vekting 

  

HELSEASPEKT LÆRING TRIVSEL POLITIKK 

Helsegevinst Læringsfokus Trivsel Er det en offentlig 
oppgave å sørge 
for at barn/unge 
får å spise 

Sunt Blodsukker og 
glykemisk index 

  

Sunt Gode vaner   

Sunt Bedre læring? 
(konsentrasjon, 
blodsukker, holder 
hele dagen) 

  

Alternativ til 
”snop” 

Frukt →fremmer 
læring 

  

Riktig kosthold    

Et godt 
helsefremmende 
tiltak 

   

Best om frukten 
hadde vært uten 

sprøytemidler 
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FRUKT/GRØNT (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

Fredrik II: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   
 

DISTRIBUSJON TILGJENGELIGHET KVALITET PÅ 
PRODUKTENE 

Heller frukt enn 
grønnsaker 

Viktig at det er frukt til 
alle ved skolestart og i 
”storefri” 

Viktig at det 
opprettholdes god 
kvalitet og variasjon i 
tilbudet 

Frukten må leveres tidlig 
om morgenen, slik at den 
er klar når elvene 
kommer 

Viktig å sikre lik 
fordeling, særlig når en 
skole har flere avdelinger / 
kantiner 

Det bør være 
informasjon om 
sprøyting på frukten 

En må stole på 
holdningene til elevene 

Det bør være frukt 
tilgjengelig fra 1. til 8. 
time, og den må være kald 

En skole som er opptatt 
av miljø bør vurdere 
bruk av økologisk frukt 

Legg opp til en enkel 
ordning, og unngå for 
mye organisering rundt 
fordelingen 

  

Samle alle frukten på ett 
sted (kantina) – slik at 
alle elevene vet hvor de 
kan finne frukten 

  

Sikre at det er elevene 
som spiser frukt, og ikke 
ansatte 

  

Det er bra å distribuere 
ordningen gjennom 
kantina 

  

 



 35/51

   

AKSEPT BLANT 
ELEVER OG 
ANSATTE 

HVEM BENYTTER 
TILBUDET 

AVFALL OG RENHOLD 

Er det noen som er 
negative til ordningen 

Viktig at frukten settes 
fram til riktig tid 

Det bør være engen 
søppeldunk for frukt 

Mer avfall i søppelbøtter 
gir tyngre arbeid for 

renholderne 

Finne ut hvorfor det ikke 
er frukt på alle kantiner 

hver dag

Kompost”bokser” hvor 
fruktrester kan kastes 

 Kanskje en kan sikre 
jevnere fordeling av frukt 
hvis ordensmannen 
henter frukt til klassen? 

Kildesortering 

 Gjøre det tydelig at 
frukten kun er til elevene

Sikre tilstrekkelig med 
søppeldunker i 
fellesarealer 

 Frukt bør være 
tilgjengelig hele dagen 

Elevene selv tar seg av 
søppel fra frukt 

  Forsøpling er et generelt 
problem – det bør jobbes 
med holdninger 

  Frukt bør leveres uten 
merkelapp  

  Det blir særlig mye søppel 
når det serveres banan 

  Mer informasjon om 
søppelordning 
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HELSE LÆRING TRIVSEL 

Økt bevisstgjøring rundt 
kosthold og helse 

Ordningen er absolutt 
ikke sløsing, og dette 
bevises ved økt læring og 
bedre fokus 

Er det mulig å la folk 
spise opp frukta de har 
tatt med til timen? 

Gir signaler om sunnere 
tilbud også i kantine 

(dette bør følges opp!) 

Er det noen mulighet til å 
få spise frukt i timen? 
Dumt å måtte kaste et 
halvspist eple når timen 
starter! 

 

   

POLITIKK LÆRING / ERNÆRING ANNET SOM KOM OPP 

Det er en offentlig 
oppgave å sikre et godt 
læringsmiljø 

Klar sammenheng med 
gode karakterer 

Ordningen når alle elevene 

 Elevene er mer våkne Det er lik ordning for alle 
elvene – og en ekstra god 
start for de elevene som 
ikke får god oppfølging 
hjemme 

 Helseaspektet er nok Det er økt søppelmengde, 
men det skyldes for det 
meste skall og kjernehus.   
Vaskerne anslår at ved 
utdeling av 1300frukt er 
det 50-75 halvspiste som 
kastes 

  Det må påregnes en 
innkjøringsperiode for en 
frukt/grønnsakordning går 
seg til. 
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RESULTATER FRA FROKOST GLEMMEN 

 

Frokost serveres fra kl. 07.30 til kl. 09.00.  Frokosten blir satt fram i fin kjøledisk, 
med god logistikk. Kantina selger ikke andre matvarer mens frokostserveringen pågår. 

Elevrepresentantene som deltok på evalueringen benytter seg av ordningen med 
skolefrokost.  

 

Glemmen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 

   

Kvalitet på frokost Effekt av skolefrokost Hvilke grupper 
(hvem) spiser 
frokost 

Godt utvalg En bra start på dagen Gir bedre kontakt 
mellom alle, f.eks. 
elever og lærer 

 Mand får bedre 
konsentrasjonsevne 

Alle som har tid 
spiser frokost – 
manko på tid 

 Jeg kan stå opp seinere når jeg 
spiser frokost på skolen 

De fleste som er 
tidlig ut spiser 

 Bra start på dagen De som bor langt 
borte (kommer 
tidlig). 

 Sove lengre  

 Fint tidsfordriv når bussen alltid er 
for tidlig 

 

 Blir mer våken til 1.time  

 God start på dagen  

 God start på dagen  

 Hvis det ikke hadde vært for 
frokost, hadde det vært færre som 
hadde spist frokost 

 

Godt Sunt – harmoni Lærere og elever 

Godt, 
ernæringsmessig 
med variasjon 

Læring å ta med seg (spise 
frokost) 

151 bruker hver dag i 
snitt 

Sunn mat Varme, Mange forskjellige 
brukere 
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Riktig start på dagen Mangfold  Tror vi når de som 
trenger frokost 

Pent dekket Samhold Pris som de fleste har 
råd til 

Smaker godt Åpenhet Få benytter gratis-
ordningen 

Næringsrikt Rydding  

Viktig start på dagen Renhold  

Ernæring Læring for elevene på 
restaurantfag 

 

Går like mye grovt 
som fint brød 

Tidlig på skolen  

Stor endring i 
elevens vaner 
(positivt) 

Økt konsentrasjon  

 Disiplin – elevene går til timen  

 Punktlighet  

 Forskning viser bedre 
konsentrasjon ved økt blodsukker 
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Glemmen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
 

Hva er bra med frokost Hva er dårlig med 
frokost 

Hva kan øke 
bruken av 
frokost 

Det er bedre å spise frokost på 
skolen med vennene dine, enn med 
en stressfull familie. 

Litt liten tid kanskje – 
stenge seinere? 

Mugger med 
vann 

Økonomisk – jeg er 
student………….. 

Dårlig med frukt Mulighet til å 
smøre matpakke 

Billig Lite frukt Mangel på grove 
baguetter 

Billig Ønkser lov til å spise i 
klasserommet.  Mange 
får ikke lov 

Bra pris, men 
fortsatt er det 
uferskt brød 

Uformelle møter lærer – elever Logistikken i disken kan 
bedres 

Kunne åpne kl. 
07.15 i stedet for 
07.30 

Bygger ned skillet mellom lærer og 
elever 

Kostnaden ved 
ordningen er for høy for 
skolen 

Tørt brød 

Myk start på dagen Subsider på kr. 2,70 fra 
ØFK er for lav 

 

Forhøyer trivselsfaktoren   

Elevers trivsel og sosial omgang   

Skaper grunnlag for et godt 
skolemiljø 

  

Elevene ordner seg i kantina   

Fin åpningstid – ikke andre 
mattilbud/snacks samtidig 

  

Fin start på dagen   

Legge til rette for frokost   

Kun frokost serveres tidlig på 
dagen 

  

Miljøfremmer   

Tilhørighet   

Fellesskap   

Sosialt    
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God stemning   

Fint å spise sammen med noen   

Hyggelig personale   
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Glemmen: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
   

Skolemiljø Helse Sosial arena Annet  

Bra sosialt Sunt Ungdommelig 
gammel / ung 

Vi – elever og lærere 
er stolte av 
elevsenteret 

Sosialt Skaper trivsel 
ved skolen 

Sosialt og hyggelig 
med kolleger 

Engangsbestikk er 
nødvendig for orden 

Et alternativ for 
elever og ansatte 
ved skolen 

Et sunt 
måltid 

Voksenkontakt for 
den som ønsker 

Skolen kan styre 
utvalget i kantina 

Det sosiale miljøet 
ved skolen blir 
bedre 

Energi Personalet ser de 
som ikke innordner 
seg 

Ordningen bør 
prøves over tid 

Man lærer å kjenne 
lærerne bedre. 
Viktig å kjenne 
hverandre 

Spiser ikke 
hjemme, men 
spiser på 
skolen 

Voksne – elever 
kontakt 

God markedsføring 
gjennom rektor 

  Det sosiale å møtes  

  Voksne er 
nødvendige i 
forhold til rydding 
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FROKOST (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

 

Glemmen: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   

   
Hva er suksessfaktorer Hva kan være negativt Hva kan øke bruk 

av frokost 

Samme tilbud til ansatte som 
elever 

Fylkeskommunen kan gi 
mer penger til skolen, slik at 
det kan fortsette 

Mer reklamering 
for frokost 

Flere lærere deltar – og 
elevene ønsker dette 

Praktisk gjennomføring av 
tiden 

Tidlig buss og 
seinere skolestart 

Høy standard på innhold til 
frokost 

Unngå kø i kantina Tid – ankomst 
skole m/buss i god 
tid FØR skolestart! 

Det er bedre å spise frokost 
med vennene dine, enn en 
stressfull familie hjemme 

  

Glemmen vgs er STOLT av 
sitt elevsenter 

  

Det er bra at frokosten varer 
over det første friminuttet 

  

Det må gjennomføres 
effektivt 

  

Kantina roper på oss   

Vi er studenter. 5kr er topp   

God harmoni i kantina   
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FROKOST (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

Glemmen: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   

Skolemiljø Helse Sosial arena Annet og organisering 

Skaper 
engasjement hos 
elever og lærere. 
Elever og lærer 
snakker med 
hverandre 

Skolefrokost 
er bra, skaper 
trivsel, 
energi, 
fellesskap og 
et hyggelig 
fysisk og 
psykisk miljø 

Felles opplevelse Billig. Kr. 5 er ok, men kr. 
10 er for dyrt 

God kantine 
hindrer besøk på 
REMA 

Får bedre 
konsentrasjon 
– blir mer 
motivert 

Mulighet for 
voksen/elev på 
en mer uformell 
arena 

Arkitektonisk utforming 
(sosialt miljø) 

Elevsenteret er 
positivt for miljø 

Føler oss 
bedre 
konsentrert 

Personalet må 
være 
imøtekommende 

Fornuftige åpningstider, for 
eksempel 07.30 til 09.15 

  Hyggelig 
serviceinnstilt 
betjening 

Viktig å fange ”buss-
elevene” 

  Hygge, varme og 
omsorg 

Ønsker 3 timers åpningstid 

  Voksne må være 
der 

Varmmat (av og til), som 
toast og eggerøre 

  En god start på 
dagen sosialt og 
ernæringsmessig 

Skoledrift av kantina 
avgjørende 

  Voksenkontakt Billig 

  Kantineansatte 
bør jobbe for å 
bli bedre kjent 
med elevene 

Billig, ellers velger elevene 
andre og mer usunne 
alternativer 

  Retningslinjer 
for ansatte ved 
spising i kantina 

Fredrik II har høyere priser 
enn Glemmen, og her går 
elevene heller på Rimi 

   De fleste spiser i ”første fri” 

   Avklare hvem skal ha 
ansvar. Hvem gjør hva? 

   Gi bedre informasjon slik at 
flere benytter tilbudet 
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FROKOST (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

 

Glemmen: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   
 

Kvalitet Effekt  

Maten skal ha variert smak og 
utseende 

Gir læring – riktig mat, sosial og rydding 

God flyt ved disk Forskning viser at mat setter i gang 
forbrenning, vekt – folkehelseperspektiv 

Logisk og funksjonell 
selvbetjening 

Pynte litt – lage god stemning 

System for mat og søppel Et sted å kaste drikke som er igjen i kopper 

Bordene må være dekket Variet mat, slik at elevene ikke går lei 

Rendyrket frokosttilbud (kun 
frokost når det er frokost) 

Riktig sammensatt frokost gir langsomme 
karbohydrater fram til lunch. 

Riktig vareutvalg ”pris og 
ernæring” 

 

Frokostinnhold og variasjon er 
viktig 

 

Bedre kantiner  

Mye utvalg  

Standard frokostpris  

Ferskt brød  

Oppfølging – fylle på og system  

Neste dags frokost anbefales lagt 
opp dagen før 
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RESULTATER FRA FROKOST MALAKOFF VIDEREGÅENDE SKOLE 

 

Frokost serveres fra kl. 07.30 til kl. 08.00.  Frokosten blir satt fram på et eget bord 
atskilt fra utsalget i kantina.  Frokosten består av 2 typer grovt brød, frokostblanding 
og enkelt utvalg pålegg.  Melk og appelsinjus som drikke. 

Kantina selger vanlig utvalg mens frokostserveringen pågår. 

Elevrepresentantene som deltok på evalueringen var valgt ut fordi de ikke benytter 
seg av ordningen med billig frokost.  

 

Malakoff: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
 

Hva er bra med frokost Hva er dårlig med 
frokost 

Hva kan øke bruk av 
frokost 

Bra fordi frokost er det 
viktigste måltidet 

Frukt mangler Lengre åpningstid og felles 
friminutt 09.30-09.45 

Billig Liten tid La ordningen bli en vane 
slik at flere spiser frokost 

Sosialt For dårlig tid til å 
spise 

Ønsker rundstykker 

Bra fordi det er billig Bør være  bedre 
utvalg og annen 
mat 

Frokostblanding 

Et godt tilbud for en god 
start på dagen 

Fullt i kantina Ett klassetrinn etter tur 

Billig For mange som 
skal spise samtidig 
– dårlig plass 

Fint brød 

Alle vil ha Kanskje litt mer 
utvalg 

Bedre tid 

Flott tiltak, nødvendig Bedre utvalg Frukt 

Alle som jeg har snakket 
med syns det er positivt 

Ofte trangt i 
kantina 

Ønsker å spise frokosten 
ferdig i første time 

Voksne som spiser sammen 
med ungdommene er positivt 

Ønsker seinere 
frokost 

Dele skolen opp i to grupper 
i kantina 

Lærerne går rundt – lettere 
for kontakt, og mulighet for 
ekstra kontakt med lærer 

 Ønsker 10 minutter å spise 
på begynnelsen av 
skoledagen 

Trivselen på skolen Pris spiller ikke så Desentralisere frokost. Til et 
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stor rolle for 
elevene 

sted der det er mer intimt 
enn i kantina 

Positiv stemning Serveres for tidlig Et tilbud om lunch vil være 
aktuelt for alle 

Mange elever Elevene smører 
selv kontra 
ferdigsmurt 

Ordningen blir helt gratis 

Fremmer relasjon elev-elev 
og elev-lærer 

Må nå flere elever Bør vare lengre (flere deltar) 

 For tidlig, da 
bussen kommer så 
seint for mange 

Tilbud om matpakke for de 
som kommer seint med buss 

  Mulighet for å ta med mat 
inn til første time 
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Malakoff: Resultater fra grupper med kun elever (svart skrift) og lærere (rød 
skrift).  Resultatene er sammenfattet i samme taball, men forlå originalt på 
atskilte ark 
 

 

Kvalitet på 
frokosten 

Effekt av frokost Hvilke 
grupper 
bruker 
frokost 

Utvikling av 
tilbudet 

Ferskere 
brød 

Mer konsentrasjon Røykere 
bruker ikke 
tilbudet 

 

Utvalg 
viktigere 
enn pris 

Tilbudet om frokost må gå opp 
med bussrutene 

Lærere bruker 
tilbudet 

 

 Bedre form   

    

 Kan snakke med ungdom om 
skolefrokost og komme inn på 
helsetema 

Ikke alle. 
Familien har 
mat  hjemme 

Varm lunsj 
ønskelig for 
alle 

 Alle som går gjennom kantina 
”ser” frokosten 

 Varm lunsj 

 ”Jeg hører dere har fått 
skolefrokost på Malakoff” 
(ekstern kilde som opplever dette 
som positivt 

  

 Næring gir læring   

 Gode vaner resten av livet   

 Ro.  Bidrar til roligere og mer 
konsetrerte elever, tror jeg 

  

 Gir mer ro i timen   

 Maslows behovspyramide – 
dekker basale behov 

  

 Gå sammen med ”usikre” 
ungdommer til skolefrokosten 

  

 Etter hvert vil flere ungdommer 
spise 

  

 Elevene får gode spisevaner og 
sosialt samvær 
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FROKOST (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

 

Malakoff: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   

 
Hva kan øke 
bruken 

Organisering Alternativ til 
frokost 

Annet 

Loff smaker bedre 
og er ferskere 

Evt. ferdig 
påsmurt til å ta 
med inn i 
klasserommet 

Tidspunkt viktig Finne en ordning som 
er mulig å 
gjennomføre på vår 
skole 

Frukt og grønt Få det servert i 
mindre grupper 

Lunsj vil være et 
tilbud til alle 
elevene. Tid til å 
spise 

Elevene har i dag 
felles storefri – men 
skolen tilbyr mulighet 
for å dele i to perioder

Mer frukt Skolefrokost 
tilbud etter første 
skoletime 

Når elever som 
ikke får ned mat 
og morgenen – 
ønsker lunsj 

Vurdere et enkelt 
rundstykke med ost 
på morgenen 

Tilbud om oppskåret 
frukt, toast og grovt 
brød 

Voksne spiser 
sammen med 
elevene i samme 
rom 

Lunsj bedre enn 
frokost – når flere 

Ønsker å spise i 
klasserommet – brett 
med brødskiver og 
frukt 

Pålegg, melk og jus Mulighet til å spise 
i klasserommet 

Bedre med lunsj  

Lærere kan spørre 
elevene om ønsker 
om hva frokosten 
skal inneholde 

Litt lengre pauser 
til å spise på 

Lunsj vil gi bedre 
konsentrasjon 
utover skoledagen 

 

Frukt – sunt og godt. 
Ser med delikat ut 

Frokost i 
avdelingen / 
klassevis 

Varmmat  

Mer utvalg av frukt; 
eple, banan, pære, 
kiwi, druer 

Gratis   

Frukt og rundstykker Gratis   

Tilbud om lunsj i 
tillegg til frokost 

Frokosten varer 
lengre 

  

Mat flere ganger om 
dagen 

Obligatorisk 
frokost i 1.time – 
få lov til å spise 

  

 Mindre grupper   
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VIKTIGE FORHOLD NÅR EN SKOLE SKAL GJENNOMFØRE ORDNING MED 
FROKOST (innspill fra grupper med både elever og ansatte) 

 

Malakoff: Resultater fra oppfølging i grupper med både elever og lærere.   
Felles økt: 

Kvalitet på frokost Effekt av frokost Hvilke grupper (hvem) 
skal nås 

Frukt, frukt Får bedre konsentrasjon og 
jobber bedre i timene 

Tidspunkt viktig 

Ønsker større utvalg Viktig at elever får sunn 
mat i løpet av dagen 

Få lov å spise en 
halvtime den første 
skoletimen 

Ønsker frokost med 
frukt/grønt/jus. Matpakke 

Sørger for en mye bedre 
start på dagen 

Bør kunne spise i 
klasserom 

Bedre utvalg Et tilbud til alle – lav pris Når for få med frokost 
slik den er nå 

Frokost bør inneholde 
frukt 

 Frokost som varer lengre 
(til 09.00) 

Utvalg frukt  Kunne spise 1.time i 
klassen 

Ønsker et bedre utvalg 
med høyere priser 

 Dele skolen gruppevis 

  Elever vil ha mer enn 
sunt 
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Vedlegg 6: Regnskap for frukt/grønt og frokost høsten 2007 

Frukt og Grønt 

Utgifter / 
skole 

Borg Mysen Frederik II Kalnes TOTAL 

Lønn  11400  25600 15000  

Matvarer 
(netto tall)* 

67000 115500 106500 27200  

Utstyr 2000 15300  5300  

TOTAL 80400 130800 132100 47500 390800 

* Netto tall er total sum innkjøp av matvarer  - egendeler (5 kr * antall elever) 

** Svalskap 

 

 

Frokost 

Utgifter / skole Malakoff Glemmen Askim TOTAL 

Lønn 19200 2700 38900  

Matvarer 
(netto tall)* 

24600 13900 32300  

Utstyr 52200**  15300  

TOTAL 96000 16600 86500 199100 

* Netto tall er total sum innkjøp av matvarer - egendeler (5 kr * antall elever) 

** Engangsinvestering for å oppfylle kravene som miljøfyrtårn 
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Vedlegg 7 Enkelt spørreskjema – om skolefrokost 

Enkelt spørreskjema – om Skolefrokost 
Dette enkle spørreskjemaet ble distribuert til deltakerne på kun en skole (Glemmen) 
som en avslutning på fokusgruppen.  Resultatene gir et bilde av deltakernes 
holdninger, men representerer ikke andre elever og lærere. 
Svarene fra elever er i svart (øverste rad) og svarene fra lærerne er i rødt (nederste rad). 

Hvor enig er du utsagnene under?    (1= svært uenig og 6=svært enig) 
 1 2 3 4 5 6
Kvaliteten på brød (bakevarer) er meget bra 
 

2 1 3  
1 

 
1 

 
2

Kvaliteten på pålegg er meget bra 
 

 1 1 2 1 
1 

1
3

Det er en fast gruppe elever som benytter tilbudet om 
skolefrokost 
 

2  
1 

2  
1 

2 
1 

 
1

Elever som spiser skolefrokost hadde ikke spist frokost uten 
dette tilbudet 
 

   
1 

1 
1 

2 3
2

Mange elever spiser ikke skolefrokost fordi bussen kommer for 
seint 
 

 1  
3 

2 
1 

 3

Det er hyggelig å spise frokost på skolen 
 

     
1 

6
3

Det er viktig at elever kan komme i kontakt med voksne mens de 
spiser frokosten 
 

1    
1 

4 1
3

Elever som spiser frokost på skolen får bedre konsentrasjon og 
bedre læringsevne 
 

    1 
2 

5
2

Det er en viktig trivselsfaktor at elevene spiser frokost sammen 
 

    1 
1 

5
3

Det er viktig at en lærer spiser frokost sammen med elevene 
 

1   1 
2 

4  
2

Skolefrokost motvirker at elever slutter på skolen 
 

1 2 
2 

2 
1 

1  
1 

 

Dine kommentarer: 
Skolefrokost er et kjempebra tilbud til elever og ansatte. 
Tørt brød når det er brød.  Når det er baguette bør det være en brødkniv der. 
Skolefrokost er en veldig fin måte å få elever som vanligvis ikke spiser frokost til å 
gjøre det. 
Noe av utsagnene er jeg usikke r på, men har krysset av for det jeg tror passer best. 
 
Lærer trenger ikke å sitte sammen med eleven men MÅ være til stede i fellesarealet.  
Tror ikke at frokost er det som skal til for at en elev som ”faller av lasset” ikke slutter, 
men kan være et av mange tiltak i en kjede. 
Har en elev bestemt seg for å slutte gjør de det. 

 


