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Innledning  

KORUS Oslo har evaluert et pilotprosjekt med lunsjservering én dag i uken på en 
ungdomsskole i Groruddalen som del av Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2022.   

 
En modell for servering av varm lunsj en dag i uken er testet ut på Bjøråsen ungdomsskole 
på Romsås i høstsemesteret 2021, etter initiativ fra prosjekt for helsefremmende praksis i 

barnehager og skoler i Groruddalen. Prosjektet er en del av Program for folkehelsearbeid i 
Oslo, som er en statlig satsing med målsetting om å fremme bedre psykisk helse og 
livskvalitet i befolkningen, der barn og unge er en prioritert målgruppe. Som del av 
helsefremmende praksis i Groruddalen er 84 kommunale barnehager og 29 barneskoler 

med i prosjektet, som bidrar til gode rutiner for kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektet har 
blant annet som mål å bidra til et helsefremmende og likeverdig mat- og måltidstilbud på 
skolen, og til trivsel på skolen.   

 
Dette er det første tiltaket i prosjektet rettet mot ungdomsskolen. Mattilbudet foregår i 
samarbeid med Vegetarekspressen1, en del av NAVs sysselsettingsprogram i Bydel Grorud. 

KORUS har fulgt prosessen og den praktiske implementeringen, gjennom deltakelse i 
prosjektgruppa, observasjoner, spørreundersøkelse til elever og gruppeintervjuer med 
elever og ansatte ved Bjøråsen skole.   

 
KORUS Oslo er et av kompetansemiljøene som deltar i Samarbeidsorganet for Program for 
folkehelsearbeid i Oslo, og har derfor bidratt inn med tiltaksevalueringen for å sikre 

kunnskap og overføringsverdi. Dette arbeidet inngår også i det overordnede arbeidet med 
sosial ulikhet og folkehelse i KORUS Oslo.  

Bakgrunn  

Folkehelsen er en av vår tids største utfordringer og forskjellene i helse mellom ulike sosiale 
grupper har økt betraktelig. Helsedirektoratet har satt i gang en tiårig satsing (2017–2027) 

på kommunalt folkehelsearbeid, som resultat av et forslag fremmet gjennom 
Folkehelsemeldingen av 2015. Satsingen skal bidra til en langsiktig styrking av 
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, 

psykisk helse og rusforebygging er sentrale tema. Sammenlignet med gjennomsnittet for 
Oslo, viser statistikken at det er gjennomgående flere med dårlig helse i 
Groruddalsbydelene. I Stortingsmelding nr. 16 «Resept for et sunnere Norge» vektlegges 

betydningen av forebyggende arbeid, gjennom å påvirke befolkningens levesett og livsstil, 
og tidlig innsats omtales som virkningsfullt. Gjennom å fremme fysisk aktivitet, sunt 
kosthold og helsefremmende vaner blant barn, unge og deres foresatte, øker 

sannsynligheten for varig, positiv livsstilsendring i de enkelte familiene. Dette vil kunne ha 
positive ringvirkninger på både individ-, lokal- og samfunnsnivå. Et sunt kosthold og 
tilstrekkelig med næringsstoffer kan bidra til god helse, både fysisk og psykisk.   

 
I tillegg representerer måltidene i skolen et sosialt samlingspunkt som er viktig for 
fellesskap og trivsel. En bred satsing på fysisk aktivitet og kosthold i barnehager og skoler 

vil derfor kunne bidra til en positiv effekt på barn og unges fysiske og psykiske helse, samt 
trivsel og livskvalitet. Prosjekt for helsefremmende praksis i barnehager og skoler i 
Groruddalen er å anse som nybrottsarbeid fordi det går på tvers av etater og bydeler, som 

sammen forsøker å bidra til forbedret praksis på skoler og barnehager innenfor et stort 
geografisk område.  
 

Ved oppstart av prosjektet ble det gjennomført en kartlegging av barnehagenes og 
barneskolenes praksis for kosthold og fysisk aktivitet. Hovedfunnene fra kartleggingen var 
at det foregår mye bra arbeid, men at det er svært store forskjeller i praksis. Det ser ut til 
at barna i Groruddalen ikke får et likeverdig tilbud på disse områdene. Kartleggingen viser 

også at systematisk arbeid med kosthold og fysisk aktivitet ser ut til å gi effekt. Funnene i 
kartleggingen danner grunnlaget for prosjektets målsettinger og tiltak. Det var også 
ønskelig å se på mulighet for tiltak inn i ungdomsskolen, og teste en modell for mattilbud 

på skolen. Hensikten var å undersøke hva som skal til for å få dette til og hvorvidt det 
påvirker ungdommenes matvaner, trivsel, tilstedeværelse med mer. Piloten med 
lunsjservering ble derfor satt i gang på Bjøråsen skole på Romsås.  
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Målet med evalueringen  

Målet er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for organisering og gjennomføring av mattilbud på 

en ungdomsskole ved å evaluere lunsjtilbudet ved Bjøråsen skole på Romsås i Groruddalen. 

KORUS har fulgt implementeringen i høstsemesteret 2021, og sett på hva som skal til for å 

få et mattilbud på plass. Vi har innhentet elevenes egne opplevelser av lunsjtilbudet og hva 

slags kostholdsvaner elevene har i spisefri, og ansattes erfaringer med tilbudet. I tillegg har 

vi sett på opplevelsen av det sosiale rundt matsituasjonen.    

  

Hvordan foregikk matserveringen?  

Vegetarekspressen leverte maten i store bakker, og skolens assisterende rektor sammen 

med øvrig personell serverte ut maten. Skolen har gått til innkjøp av engangsservise. Det 

er behov for fem personer for å få gjennomført lunsjserveringen. Dersom det er sandwich 

uten oppvask, klarer de seg med tre, en til hver trinn. Det er primært administrasjonen og 

vaktmester som står for serveringen, mens lærere som har inspeksjon hjelper til med en 

eventuell kø-ordning. Prisen per person per måltid er 55,- og ble dekket av Prosjekt for 

helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen i høstsemesteret. Skolen 

valgte å finne penger på eget budsjett til å opprette holde mattilbudet etter 

prosjektperioden.  

  

Metode  

Data ble innhentet ved to gruppeintervjuer med elevrådet, et intervju med lærere, 

observasjon av gjennomføringen av matserveringen, og en spørreundersøkelse med lukkete 

og noen åpne spørsmål til alle elevene ved skolen. Datainnhentingen foregikk fra juni til 

desember 2021.  

  

Hva vi spurte om   

Bjøråsen har et frokosttilbud tre dager i uken. Vi ville vite hvor mange som spiste frokost, 

og ser at vi kunne ha spurt om de spiste hjemme eller på skolen. Skolen oppgir at ca. 20 

elever av skolens 170 benytter seg av frokosttilbudet.  

  

I tillegg til spørsmål knyttet til det nye mattilbudet på fredager, spurte vi elevene om hva 

de spiser på en normaluke av ulike sunne og mindre sunne matvarer, om de spiser frokost, 

har med seg matpakke og hvor de spiser lunsj vanligvis. Vi intervjuet elevrådet både før og 

etter at tiltaket var igangsatt. Under det siste intervjuet kom elevene med innspill om at vi 

måtte inkludere flere spørsmål i spørreundersøkelsen rundt betydning av det sosiale ved å 

spise sammen i samlingssalen eller klasserom, og det at noen av lærerne spiser sammen 

med dem. Vi inkluderte derfor spørsmål om dette med muligheter for fritekstsvar. Det 

første intervjuet ble gjennomført digitalt før mattilbudet kom på plass, mens det andre ble 

gjennomført i samlingssalen på skolen etter at de hadde spist og hadde hatt matservering i 

tre måneder.   
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Gjennomføring av datainnhenting  

Utkast til spørreskjemaet ble gjennomgått med elevrådet i juni 2021 på et digitalt møte, og 

bearbeidet med hjelp av prosjektgruppen i Groruddalens Prosjekt for folkehelse i flere 

runder. Noen av spørsmålene er hentet fra den nasjonale Ungdataundersøkelsen og den 

lokale ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2021. Elevrådet gjennomgikk det reviderte 

spørreskjemaet under et fysisk intervju i november 2021, etter at matserveringen hadde 

pågått en stund.   

  

Både elevrådet og tre lærere på 8.-10 trinn ble intervjuet hver for seg om matserveringen i 

to semistrukturerte intervju i november 2021.  

  

Bjøråsen skole har omlag 170 elever, og undersøkelsen ble distribuert elektronisk til 

elevene i uke 48. Nesten 90 % besvarte hele undersøkelsen (148 elever, og 15 hadde 

besvart deler av undersøkelsen). Data om matvaner fra Ung i Oslo 2021 generelt og Ung i 

Grorud spesielt er også lagt til grunn i analysen av data og funn.   

  

Spørreundersøkelsen  

I det følgende blir funnene fra spørreundersøkelsen presentert og kommentert fortløpende, 

før de oppsummeres i et eget kapittel. Undersøkelsen inneholder både åpne og lukkete 

spørsmål. De åpne svaralternativene ble gruppert etter om utsagnene kunne tolkes veldig 

positivt, positivt, nøytralt, negativt eller veldig negativt. Noen hadde skrevet flere 

elementer i sine svar, og er da gruppert to steder. For å gjøre rapporten mer levende, er et 

representativt utvalg av utsagnene tatt med.  

   

Frokost  

En tredjedel spiser frokost før de kommer på skolen hver dag. Skolen serverer frokost tre 

dager i uken, og forteller at dette er et tiltak benyttet av ca. 20 elever.  

  

 

 

Hvor ofte spiser du frokost hjemme før første time?   

 

 
 

Lunsj  

 

Mange på Bjøråsen bor i nærheten av skolen. Det er derfor vanskelig å vite om de som ikke 

spiser mat de har med seg hjemmefra, går hjem og spiser eller kjøper mat. Vi spurte derfor 
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hvor ofte de går hjem i lunsjen. Av svarene under, ser vi at en tredjedel går hjem 3-5 dager 

i uka. Vi kan ikke vite om dette er den samme store gruppen som har med seg mat 1-2 

dager i uken eller sjeldnere. En tredjedel oppgir at de bor for langt unna til å gå hjem i 

spisefri.  

 

 

Hvor ofte spiser du lunsj i skoletiden?   

  

  

 

 

Hvorfor spiser du lunsj bare 1-2 ganger i uka eller sjeldnere? Du kan krysse av for 

de 2 vanligste årsakene eller skrive mer på åpent felt   

   

  

  

  

Hvor ofte spiser du mat på skolen som du har med deg hjemmefra?  
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Hvor ofte går du hjem og spiser?  

  

   

 

Inntak av ulike matvarer  

For å få et innblikk i matvanene til elevene, spurte vi hvor ofte de spiser ulike typer 

matvarer i løpet av en uke. Dette gjelder inntak generelt i løpet av uken. Av tabellen under 

ser vi at elevene har svart overveiende mindre enn eller 1-2 ganger i uka på de mer usunne 

matvanene. 23 % svarer at de spiser salat eller liknende 3-4 ganger i uka eller mer, 46 % 

spiser brødskiver og knekkebrød, og 16 % at de jevnlig spiser middagsrester i løpet av en 

uke.   
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Aktivitet i storefri  

 

Her er det klart flest, 8 av 10, som oppgir prat med venner som en av de tingene de oftest 

gjør i storefri. Omlag halvparten sier at de spiser lunsj. Noen få (åtte personer) har 

kommentert i det åpne tekstfeltet, og svarene varierer fra det åpenbart useriøse, til at de er 

i samlingssal eller spiller kort i storefri. En person skriver at hen ikke har venner.  

    

 

 

Hva gjør du i storefri? (velg de tre du gjør oftest eller skriv selv hva du gjør)  

   

  

    

På spørsmålet om hvor de spiser lunsj svarer 8 % svarer at de ikke spiser lunsj, mens 53 % 

svarte “Spiser lunsj” på spørsmålet om hva de gjør i storefri. På det åpne tekstfeltet fikk vi 

inn seks svar, der de fleste skriver at det spiser i bussen til eller fra Grorud senter, i 

gangene eller på “Lille Marmaris” (et gatekjøkken på Grorud senter).   

  

 

  

Hvor spiser du oftest lunsjen?  
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Har du noen å spise lunsj med?  

Her svarer 89 % at de alltid eller som regel har noen å spise lunsj med. 11 % svarer som 

regel ikke, eller aldri.  

 

  

 

 

Jeg føler meg mer opplagt og konsentrert de dagene jeg har spist meg mett til 

frokost   

79 % synes påstanden over passer godt eller svært godt, noe som indikerer at elevene har 

en oppfatning om at det å spise frokost henger sammen med hvordan de føler seg.  

  

  
  

 

 

Jeg føler meg mer opplagt og konsentrert de dagene jeg har spist meg mett til 

lunsj  

86 % synes påstanden passer godt eller svært godt, og indikerer at elevene har en 

oppfatning om at også det å spise lunsj henger sammen med hvordan de føler seg.  
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Hva jeg spiser og drikker påvirker hvordan jeg henger med i undervisningen   

Det er litt færre som synes at denne påstanden passer. Syv av ti elever mener at mat og 

drikke påvirker hvordan man henger med i undervisningen.  

   

   

 

 

 

Hva jeg spiser og drikker påvirker om jeg har lyst til å være aktiv i timene    

Tallet for sammenheng mellom inntak av mat og drikke og lysten på å være aktiv er noe 

lavere, 64 %.  

  

 
 
 

 

 

Jeg synes det er vanskeligere å konsentrere meg på ettermiddagen enn på 

formiddagen  

Elevene synes å være delt i synet på når på dagen det er vanskeligst å konsentrere seg.  

    

  
  

  
Hva synes du om å få et måltid på skolen?   

   

Spørsmålet om hva de synes om å få et måltid på skolen ble stilt i form av ulike smilefjes, 

med mulighet for å legge inn en kommentar. Mer enn en fjerdedel av elevene har ønsket å 
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legge igjen en kommentar, noe som tyder på et stort engasjement når det gjelder 

matservering. Svarene kunne stort sett grupperes i tre kategorier: Den største gruppen 

skriver at de er svært fornøyd med maten og tilbudet, en mindre gruppe at de ikke liker 

maten og den siste kategorien ønsker kjøtt.   

  

Blant svarene er det noen som takker; “takk for at dere bruker tidens deres for å lage matt 

til oss”, “supert assa”, kommentarer på maten; “men maten er ikke så god”, “jeg føler meg 

dårlig av lærerne og rektormaten på skoen er dårlig og det er fengsel mat”, “favoritt dagen 

min, siden jeg blir mer konsotrert”, “elsker det”, “det meste var godt mens masse hadde en 

rar og uvant smak”, “Jeg liker dette veldig godt, fordi det skaper et felleskap når alle sitter 

sammen å spiser.”  

  

  

    
 

Hva synes du om å spise lunsj fredager i samlingssalen eller i klasserommet 

sammen med de andre elevene?  

  

Dette spørsmålet ble stilt i form av ulike smilefjes. Her ser vi at det er overveiende positiv 

respons, der 86 prosent er fornøyd eller svært fornøyd. 23 prosent mer mindre eller svært 

lite fornøyd. På grunn av kapasiteten i samlingssalen, spiser 8. trinn i klasserommet sitt. Vi 

vet ikke om det er noen forskjell i svarene til de som spiser det ene eller andre stedet.  

  

  

   

Matservering og det sosiale miljøet ved skolen  

Vi fikk innspill fra elevrådet om at matserveringen påvirket det sosiale miljøet, og har derfor 

inkludert dette spørsmålet, som vi valgte å gi en åpen form.   
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92 elever skrev et svar. Av disse svarte to tredjedeler at det påvirker det sosiale miljøet 

positivt, 10 personer svarte at det påvirker det sosiale i mindre grad, mens de resterende 

svarene handlet om ulike andre ting. Elevene skriver at lunsjserveringen fører til at færre 

drar hjem i storefri. De er mer sosiale, de snakker mer sammen enn vanlig og maten blir et 

tema, om de liker den eller ikke: “Vi forteller litt om maten vår hjemme og hvordan maten 

ligner eller ikke ligner.” “Det trekker folk nærmere hverandre. ikke fysisk men måten folk er 

sosiale og spiser med hverandre.” Noen kommenterer at det gjør at flere kommer på skolen 

“Det er mange folk som er i skolen da det er mat å fredag”. “Det er kjempe deilig å spise 

maten deres. jeg elsker det! jeg er imponert, at vi før gratis og en deilig mat i fredager.”   

Ikke alle er positive; “broooo det er ikke noe kjøtt i mat engang, og dere snakker om det 

sosiale".   

  

Læreres deltakelse under lunsjtilbudet  

Noen av elevene i elevrådet nevnte at de synes det var fint at lærerne spiste sammen dem. 

Det har vært beregnet mat til at lærerne også kan få, men det har ikke vært planlagt at 

lærerne skal sitte ned og spise med elevene. Av svarene kan vi se at elevene i alle 

hovedsak var veldig positive til at lærerne spiste sammen med dem.  

  

Vi har gruppert svar som likner på hverandre. 129 personer svarte, og av disse svarte 98 at 

det at lærerne av og til spiser med dem er bra, hyggelig, eller liknende. Bare 8 skriver at de 

ikke liker det, og 15 at det ikke spiller noen rolle for dem. De resterende svarer enten vet 

ikke, eller skriver om andre tema.   

  

En skriver: “Synes det er fint at de også blir med å sosialiserer seg med elevene. Da får de 

også tid til å høre om livene til elevene de har utenfor skolen og hvordan de er.” “Det er 

koselig at lærerne kan spise med elevene. Man kan også da ha noen å prate med hvis man 

sitter alene.” Selve matserveringen blir også nevnt som tema: “Jeg syntes det er koselig og 

hyggelig fordi man kan diskutere maten, man kan snakke om man synes maten var god 

eller dårlig og hva som var godt eller dårlig.”   

  

Ikke alle er fornøyde med at lærerne spiser sammen med dem: “Vi liker det ikke. LA OSS 

VÆRE ALENE”. “Noen ganger er det irriterende, men noen ganger er det greit.” Andre synes 

ikke det er så nøye: “Det er fint, jeg bryr meg ikke om de spiser med oss eller ikke.”  

 

Ønske om endring  

Vi spurte elevene om det var noe de ønsket å forandre på i lunsjtilbudet. Av svarene kan vi 

se at det er mange som savnet kjøtt. 128 svarte, og svarene er gruppert sammen. 53 

svarer “nei”, at de ikke ønsker endre på noe, eller er fornøyd.   

  

50 svar på at de ønsket bedre mat, mer variert, mer kjøtt eller kommer med forslag om 

spesifikke matretter. 15 besvarelser ønsker lunsjservering oftere. De resterende var ulike 

kategorier, eller tilsynelatende useriøse. Det er mange som skriver at de ønsker mer kjøtt 

eller at de synes det var for mye vegetarisk: “Vil ha kjøtt eller kylling i maten og syns vi 

burde ha mat å skolen flere ganger enn på fredager” er et typisk svar. Flere nevner at de 

ønsker å bli spurt om hva de vil spise. Forslagene til mat varierer med alt fra kebab til “at 

en fredag så har man suppe eller pannekaker. Som for eksempel blomkålsuppe som er fra 

norsk kultur også det vi har hatt de andre uken” eller “De burde servere smoothie eller noe 

juice, men litt bedre mat og protein”.   

 

Vi spurte om det var noe elevene ønsket å legge til, her svarte 108, hvorav halvparten 

svarte “Nei”, og 40 elever kom med forslag om matretter eller ønsker om mer kjøtt, 4 

ønsket oftere lunsj, og de resterende i ulike andre kategorier. “Pizza eller taco kunne ha 

blitt bra eller fiskeboller og fiskepinner men ellers er det ikke problem. ”At jeg liker 

skolemattilbudet på fredager veldig godt, og at jeg vil få til dette flere ganger i uka.” 

“Maten er fantastisk godt jobba.” “Jeg tror ikke det er noe spesielt, men JEG ville puttet litt 

mer chili”.  
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Intervjuer  

Intervju med lærere  

Vi intervjuet tre lærere fra alle trinn. En hadde lengre fartstid på skolen, mens to hadde 

kortere ansettelsesforhold.  

  

Vi spurte lærerne om hvilket inntrykk de har av ernæringssituasjonen ved skolen -  hvor 

mange som ikke spiser frokost, eller ikke har med seg næringsrik mat, og om det er mange 

som går hjem fra skolen for å spise.  

  

Lærerne forteller at deres inntrykk er at mange av elevene ikke spiser lunsj. Noen har ikke 

med mat, fordi de ikke gidder eller fordi det er «ukult». Noen går i butikken og kjøper 

usunn mat, andre vil heller bruke storefri til fotball. Jentene er generelt bedre på å sitte ned 

og spise, og de har også med seg mat i større grad enn guttene.    

  

Mange spiser tørre nudler, men av og til får de varmt vann til å varme nudlene med.    

  

Det er skolefrokost tirsdag, onsdag og fredag, og en del elever benytter seg av dette 

tilbudet. Skolefrokosten består av knekkebrød og yoghurt. Elevene får til dels ha med 

yoghurt inn i timen dersom de ikke rekker å spise den før timen begynner. Lærerne sier de 

velger å se litt gjennom fingrene med dette, i og med at de vurderer det som viktig at 

elevene får i seg noe mat før skoledagen begynner.    

  

Lærerne forteller at skolen har endret seg til det bedre de siste årene, blitt mer strukturert 

og skapt bedre trivsel for lærerne. Det har blitt tatt en rekke organisatoriske grep som 

lærerne mener har hatt en positiv effekt på skolemiljøet. Det er blant annet innført idrett 

valgfag der elevene samles på tvers av klassetrinn to timer per uke. Det er innført senere 

oppstart for noen elever, og mindre klasser på cirka 20 elever per klasse. Det er også en 

mer fleksibel praksis på bruk av mobiler. Tidligere var det obligatorisk oppstilling ute og 

lærerne måtte ha på seg vester, noe som det nå er slutt på.  

  

Hva gjør elevene i storefri?    

I storefri går en del av elevene rundt; noen sitter i samlingssalen eller de er på spillrommet, 

noen bruker de fysiske spillene inne (fotball, biljard, bordtennis) og ute (alle klasser har sin 

egen fotball og basketball). Noen går også hjem eller på butikken.   

   

Hvor spiser elevene oftest lunsjen?  

Elevene spiser enten ute i skolegården, i samlingssalen eller i «farta» (de aller fleste).   

  

Hva tenker lærerne om fredagslunsjen?   

Alle synes det er et helt fantastisk tilbud. De mener at elevene er veldig fornøyde med 

tilbudet og at «alle hopper på» tilbudet om gratis mat. Elevene spiser mye, det er «krig» 

om maten til tider og elevene kan bli utålmodige. De sier det er mye styr og dårlig 

bordskikk. Skolen får menyer seks uker om gangen, noe de setter pris på. Det er alltid 

noen som ikke liker maten, mens noen retter, som for eksempel pizzasnurrer, er veldig 

populært. Elevene er stolte av sin kultur, og det inkluderer matrettene dersom de er 

populære. Da roper de høyt og poengterer at det er «deres» mat. Oppleves ikke maten så 

populær, er de mer stille.    

   

Organisering av tilbudet  
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Selve organiseringen av tilbudet tar to timer inkludert oppvask. Lærerne sier at det er 

ganske ressurskrevende og krever mye logistikk. Åttendetrinn må spise i klasserommene 

sine på grunn av plassmangel, så de får en egen bakke med mat til klasserommene. 

Lærerne kommer også ofte ned til samlingssalen og spiser med elevene. Alle lærerne vi 

snakket med opplever maten som veldig god og velsmakende.    

  

Dersom man skal utvide tilbudet, ser lærerne for seg at det må være dedikerte ansatte som 

jobber med dette. Det kan også være «enklere» mat noen dager. Mer bruk av frivillige 

foresatte og andre, er også et konkret forslag. En mor er alltid med som frivillig, noe som 

oppleves som både svært hjelpsomt og hyggelig. De mener at all jobben uten tvil er verdt 

det, og de vil alle yte ekstra for å få til dette tilbudet. De ser at konsentrasjonen øker og at 

det gir ekstra motivasjon for å komme på skolen og bli på skolen i storefri for å få varm og 

god mat.    

   

Intervju med elever  

Det første intervjuet hadde vi i juni 2021 med det daværende elevrådet, før matserveringen 

ble iverksatt i august. Intervjuet ble foretatt digitalt på grunn av pandemien. Vi gikk 

gjennom hva vi hadde tenkt det kunne være aktuelt å stille spørsmål om, og fikk 

tilbakemelding og innspill av elevene. Det deltok seks – syv elever.  

  

Det andre intervjuet fant sted i november 2021, da matserveringen hadde vært i gang i 

nesten tre måneder. Vi hadde en samtale på 45 minutter med seks elever fra elevrådet 

etter matserveringen en fredag. Tre gutter, tre jenter, en fra 8. trinn, en fra 9. trinn og 4 

fra 10. trinn.   

  

Hva tenker dere om mattilbudet dere har fått på skolen på fredager?  

Det er enighet om at mattilbudet er veldig populært. De opplever mer energi og at det er 

lettere å konsentrere seg. Det er færre som går på butikken og kjøper mat på fredager. 

Sunn mat på Joker er veldig dyrt.   

  

Liker dere maten?  

De sier det er mat med næring og at det er ordentlig god mat, og selv de kresne smaker på 

maten. Som oftest liker de maten veldig godt, og de synes variasjonen er bra. En forteller 

at en dag luktet det bryllup (pakistansk). En annen hadde aldri smakt marokkansk mat før. 

Alle gir maten en sjanse, det er flaut å ikke smake, og det er flaut å kaste maten. De synes 

vegetarmat er interessant, og overrasket over at det ikke bare er salat. De lærer mye. De 

ønsker seg slik mat hver dag på skolen. Det de synes kan gjøres bedre, er hensyn til og 

merking av allergier, for eksempel nøtter.    

  

Er det noe som gjør at dere gleder dere ekstra til å gå på skolen på fredager?  

«Alle» gleder seg til fredag, og «alle holder seg på skolen da». Noen ønsker seg en pause 

fra folk i storefri, men det er lettere å sette seg sammen med andre og inkludere alle når 

det er matservering enn ellers.   

  

Hva tenker dere et sånt mattilbud bidrar til?  

Elevene trekker fram det sosiale aspektet, at matserveringen bidrar til å skape samhold og 

også gir positive sosiale ringvirkninger. På deres oppfordring inkluderte vi spørsmål om 

dette i spørreskjemaet, da de fremhevet at matserveringen hadde stor betydning for det 

sosiale miljøet ved skolen. Den nevnte også at de synes det er hyggelig at lærerne av og til 

spiser med dem, og vi inkluderte derfor spørsmål om dette.  

  

For øvrig gikk vi igjennom selve spørreskjemaet, og elevenes kommentarer og innspill ble 

tatt med i det endelige skjemaet.    
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Observasjoner   
 

Vi fikk være til stede under en lunsjservering. Det var tydelig innarbeidet gode rutiner og 

logistikk. Elevene var veldig disiplinerte og det var overraskende rolig med så mange 

tenåringer til stede. Alle satt ned ved bordene og spiste. Mange hadde glemt vannflaskene 

sine, så det var mye mas om kopper til vann. Vi kan bekrefte at maten smakte helt 

utmerket og flere av de andre ansatte som var til stede bekreftet mye av det lærerne og 

eleven hadde sagt. Assisterende rektor delte ut maten, noe vi på spørsmål fikk vite at hun 

gjorde hver fredag.  

   

Oppsummering av resultatene 

Målet med denne undersøkelsen var å undersøke hva som skal til for å få gjennomført 

lunsjservering én dag i uken på en ungdomsskole, og se på hvilke kostvaner elevene har 

når det gjelder inntak av frokost og lunsj. Vi ønsket også å høre hva elevene synes om 

tilbudet, og om de opplever at det fører til at flere elever blir på skolens område på 

fredager. Vi ba om innspill fra elevrådet på spørsmålene som ble stilt, og de understreket 

betydningen for det sosiale miljøet, og nevnte også betydningen av lærernes 

tilstedeværelse. I tillegg ønsket vi lærernes inntrykk av hvordan lunsjtilbudet har fungert, 

og elevenes matvaner i lunsjen.  

  

Nesten 90 % besvarte hele undersøkelsen, og en overraskende stor andel besvarte de åpne 

feltene med fritekst.   

   

Frokost  

Det er bare 34 % som spiser frokost hver dag, mens 18 % spiser frokost 3 – 4 ganger i 

uka. Til tross for at ca. 20 elever får frokost på skolen hver dag i uken, er det da bare 

halvparten som oppgir å spise frokost de fleste dagene i skoleuken. Hvis vi sammenligner 

med Ung i Oslo-tallene fra 2021, ser vi at det 53 % av elevene som har besvart 

undersøkelsen spiser frokost fem dager i uken, mens det er 42 % i Bydel Grorud, og 34 % 

blant elevene på Bjøråsen, noe som er betydelig lavere.   

  

Lunsj  

Under halvparten sier at de spiser lunsj hver dag (43 %). Blant ungdomsskoleelevene som 

har svart på Ung i Oslo-undersøkelsen, er tallet 59 %, og blant elevene i Bydel Grorud for 

øvrig, er tallet 45 %. Elevene på Bjøråsen er med andre ord på linje med elevene i resten 

av bydelen når det kommer til lunsj, men dette er betydelig lavere enn snittet i Oslo.   

  

En tredjedel av elevene oppgir at de spiser lunsj 1 – 2 dager i uken eller sjeldnere, og som 

begrunnelse sier de som har valgt å svare på dette (87 elever), at de ikke er så sultne (53 

%) eller at de ikke vil (43 %). 10 % oppgir at de ikke har penger til lunsj, og 4 % at de 

ikke hadde mat hjemme. 14 % sier de ikke liker matpakken. En tredjedel spiser lunsj 

hjemme 3 – 4 dager i uken eller mer. Når vi spør dem om hvor de spiser lunsj, er det bare 

8 % som svarer at de ikke spiser lunsj. Da disse tallene ikke samsvarer med antallet som 

svarer at de ikke spiser lunsj på tidligere spørsmål, er det uklart om de bare oppgir hvor de 

befinner seg i storefri, eller om de spiser lunsj oftere enn oppgitt.  

  

En av ti har ingen å spise lunsj med. Vi spør dem om de har noen å spise lunsj med, og 11 

% svarer enten “Nei, som regel ikke” eller “Nei, aldri”. Dette samsvarer med funn i Ung i 

Oslo 2021, der en av ti oppgir at de ikke har en venn.   

  

Inntak av ulike matvaner  

Elevene svarer overveiende at de inntar de mer usunne matvarene 1 – 2 dager i uken eller 

mindre, noe som er sjeldnere enn det vi hadde antatt.  
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Hva gjør de i storefri?  

De fleste prater med venner, halvparten oppgir at de spiser lunsj, 40 % går i butikken og 

nesten like mange sier de er på telefonen. Her svarer 19 % at de går hjem.   

  

Sammenheng mellom matinntak og opplagthet  

De aller fleste elevene (79 – 86 %) har en opplevelse av at de føler seg mer opplagte og 

konsentrerte de dagene de har spist deg mette til frokost og lunsj. Når det gjelder om hva 

de spiser påvirker formen, er tallet litt lavere, 66 %. Elevene tilkjennegir en forståelse for 

viktigheten av å spise frokost og lunsj, til tross for at mange ikke gjør det likevel.  

  

 

Hva synes elevene om å få et måltid på skolen?  

Vi stilte et åpent spørsmål det var frivillig å besvare, og der svarer den største gruppen at 

de er svært fornøyde med maten og tilbudet, en mindre gruppe at de ikke liker maten, og 

en del skriver at de ønsker kjøtt. Vi spurte dem også om hva de synes om å spise sammen i 

samlingssalen, og til det svarer 86 % at de er fornøyde eller svært fornøyde.   

  

 

Mat og det sosiale miljøet  

På innspill fra elevrådet valgte vi å inkludere spørsmål om betydningen av matservering for 

det sosial miljøet, og et spørsmål om hva elevene synes om at lærerne av og til spiser 

sammen med dem.   

  

Av 129 som valgte å besvare disse spørsmålene, er 92 av besvarelsene av en art vi tolker 

som at de mener det påvirker det sosiale miljøet positivt, 10 stykker skriver at det påvirker 

miljøet i mindre grad, og de resterende svarene handlet om andre ting. Elevene skriver at 

man under lunsjserveringen kan sitte sammen med andre enn man vanligvis er sammen 

med, at det blir samtaler om maten, og at elever som ellers ville forlatt skolens område i 

storefri, blir på skolen.   

  

Det at lærerne av og til spiser sammen med elevene synes de aller fleste er bra, hyggelig 

eller lignende (98 av 129 besvarelser). Kun 8 personer skriver at de ikke synes noen om 

det. Det å legge til rette for at flere lærere spiser lunsjen sin sammen med elevene, er et 

enkelt tiltak som det ser ut til at de fleste elevene vil verdsette.   

   

Ønsker om endring  

Vi spurte om det var noe elevene ønsker endret, og der svarte 53 av 128 at de ikke ønsket 

endringer eller at de var fornøyde. Av endringsforslag går de fleste ut på ønsker om mer 

variasjon, mer kjøtt, oftere servering, og noen nevner at de ønsker å bli spurt om hva de vil 

spise. Vi støtter elevenes forslag om mer medvirkning i menyen til servering.   

  

Lærerne bekrefter at det er mange som ikke spiser lunsj. De forteller at hele skolen står 

samlet bak det å strekke seg langt for å gi ungdommene et lunsjtilbud, og at det er svært 

populært blant elevene. Elevene setter til dels også pris på at maten er fra deres 

opprinnelsesland, og når disse rettene er populære blant de andre elevene, roper de høyt at 

det er “deres” mat. Det kan av og til være litt støy rundt matserveringen.  

  

Maten   

Vegetarmaten er godt likt, samtidig ønsker mange seg kjøtt. En del av rettene er fra 

elevenes opprinnelsesland, og det virker som elevene synes det er positivt. I og med at 

elevene har mange ulike landbakgrunner, tenker vi at dette kan bidra til en stolthet for at 

man har en flerkulturell bakgrunn. Samtidig etterlyser noen av elevene også tradisjonelle 

norske retter. Elevrådet forteller at selv de kresne smaker, det er flaut å ikke smake på 

maten. Ifølge lærerne er elevene stolte når “deres” mat kommer, det vil si mat fra deres 

opprinnelseskultur.   
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Anbefalinger  

Elevene bør i større grad involveres i hva slags mat som serveres. Det er også klart at de 

ønsker seg mer kjøtt. Dersom mattilbudet skal utvides, krever det flere ressurser – og 

siden det ikke finnes ekstra ressurser baserer ordningen seg på at flere “trår til” litt. På sikt 

kan denne dugnadsånden svekkes, og gjøre tilbudet sårbart. Skolen nevnte at de i større 

grad kanskje kunne koble på frivillige foresatte til å bidra. Bydel Romsås har i tillegg en 

aktiv frivilligsentral med andre aktuelle personer enn foresatte.  

  

Folkehelseinstituttets skolematundersøkelse  

Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte i 2022 en undersøkelse om skolemat der de så på 

utbredelse og type skolemat ved ungdomsskoler i Norge, der det viste seg 16 % har 

skolemat, og av disse var 61 % gratis. Bare 6 % har servering av et gratis måltid hver 

skoledag. Litt over halvparten serverte lunsj, det vanligste (77 %) var kald mat, men over 

halvparten hadde et tilbud om varm mat. FHI gjennomførte et prøveprosjekt på fem 

ungdomsskoler der elevene fikk et gratis varmt måltid i ti skoledager.  

  

Elevene ble spurt om hva de synes om å få et varmt måltid, og de undersøkte også i 

hvilken grad et slikt skolemåltid kunne påvirke elevenes kosthold.  Dette har dermed en 

annen form enn på Bjøråsen, der de får mat hver fredag. I FHI sin undersøkelse beskriver 

de at elevene var fornøyde med å få gratis mat. En tredjedel likte maten dårligere enn hva 

de vanligvis spiste til lunsj. En fjerdedel smakte ikke på fiskegryten. Elever og ansatte 

opplevde måltidsituasjonen som positiv for det sosiale miljøet, noe som samsvarer med de 

funnene vi gjorde.  

  

Elevene ble spurt gjennom et spørreskjema før og under utprøvingen, og de gjorde to 

fokusgruppeintervju ved hver skole, et intervju med elever og et intervju med en gruppe 

lærere/rektor, i tillegg til observasjoner av gjennomføringen, noe som likner formen 

undersøkelsen på Bjøråsen ble gjennomført i.  

  

FHI stilte i tillegg spørsmål om det er mulig for ungdomsskoler å tilby et varmt skolemåltid 

innenfor dagens infrastruktur, og de konkluderer med at dette er mulig, men at det krever 

god planlegging, lokal tilpasning og en koordinerende person ved hver skole. Dette er i 

samsvar med erfaringene fra Bjøråsen. Samtidig er det kostnader knyttet til dette som ikke 

ligger innenfor skolenes budsjetter.   

  

FHI skriver at det er utfordrende om mange ikke spiser maten, og at sunn mat alle liker 

innenfor et begrenset budsjett er krevende. De skriver også at resultatene fra studien viser 

at det ikke er sikkert at en skolematordning i ungdomsskolen nødvendigvis vil forbedre 

kostholdet blant ungdom i Norge i dag. De elevene som smakte på rettene hadde likevel en 

liten forbedring i hva de spiste. Samtidig kan det stilles spørsmål ved om et ti-dagers 

prøveprosjekt er tilstrekkelig til å si noe om i hvilken grad innføring av gratis skolemåltid vil 

føre til endring i kosthold for den gjennomsnittlige eleven. På Bjøråsen ser vi at tiltaket er 

svært populært, og at så mange som 66 % ikke spiser frokost hver dag (47 % for Oslo), og 

at 57 % ikke spiser lunsj hver dag, et langt høyere antall enn resten av Oslo, der tallet på 

de som ikke spiser lunsj daglig er 41 %.   

 

Ung i Oslo 2021 

Ung i Oslo er Oslo sin ungdataundersøkelse som gjennomføres hvert tredje år. Hver av Oslo 

sine 15 bydeler får tre rapporter på skolenivåene mellomtrinnet, ungdomstrinnet og 

videregående. Det er ikke rapporter på skolenivå, det vil si at de sammenliknbare dataene 

vi henviser til under, er på bydelsnivå. Det er tre ungdomsskoler i Bydel Grorud, hvorav 
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Bjøråsen skole er en av dem. Totalt 564 elever ved disse tre skolene svarte på 

undersøkelsen i perioden mars til mai 2021. 2  

 

 
 

 
 

  

Referanser: 

Ung i Oslo  

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Ung-i-Oslo-2021.-Ungdomsskolen-og-

videregaende.pdf  

 

Ung i Grorud  

 

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/11/Bydel_Grorud_Ungdomsskolen.pdf  
  

Gratis skolemat i ungdomsskolen  

 
https://www.fhi.no/publ/2022/gratis-skolemat-i-ungdomsskolen/ 
  

  

Vedlegg:   

Spørsmål semistrukturerte intervjuer  

Spørsmål til lærere   

Inntrykk av ernæring -  hvor mange spiser ikke frokost, ikke har med seg tilstrekkelig mat?  

Mange som går hjem fra skolen for å spise?  

Sosial trivsel – hvordan er det sosiale miljøet på skolen generelt?  

Hva gjør elevene i storefri?  

Hvor spiser elevene oftest lunsjen?  

Hva tenker dere om matservering i lunsj og ev frokost?  

Hva tenker dere om det tilbudet dere har fått nå i høst?  
-frekvens  

-kvalitet  

-praktisk tilrettelegging  

  

Spørsmål til elever  

Hva tenker dere om mattilbudet dere har fått på skolen på fredager?  

Liker dere maten?  

Er det noe som kunne vært gjort annerledes?  

Er det noe som gjør at dere gleder dere ekstra til å gå på skolen på fredager?  

Hva tenker dere et sånt mattilbud bidrar til?  

Hvordan pleier det å være i matfri?   

  

https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Ung-i-Oslo-2021.-Ungdomsskolen-og-videregaende.pdf 
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Ung-i-Oslo-2021.-Ungdomsskolen-og-videregaende.pdf 
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Ung-i-Oslo-2021.-Ungdomsskolen-og-videregaende.pdf 
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/09/Ung-i-Oslo-2021.-Ungdomsskolen-og-videregaende.pdf 
https://korusoslo.no/wp-content/uploads/2021/11/Bydel_Grorud_Ungdomsskolen.pdf 
https://www.fhi.no/publ/2022/gratis-skolemat-i-ungdomsskolen/
https://www.fhi.no/publ/2022/gratis-skolemat-i-ungdomsskolen/
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Spørreskjemaet  

 

Du har nå fått lunsj på fredager en stund. Vi vil gjerne høre litt om noen av matvanene dine 
og hva du synes om matserveringen. Det er frivillig og anonymt å svare på undersøkelsen, 
ingen kan se hva du svarer. Svarene dine vil bli brukt til å finne ut litt om kostholdet til 

elevene her på skolen, hvordan det sosiale er når dere får mat på fredager, og for å kunne 
gjøre et slikt mattilbud bedre. Korus Oslo gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med 
skolen og Program for folkehelsearbeid i Oslo. 

 
 

 

Hvor ofte spiser du frokost hjemme før første time? 

(1)     5 dager i uka 

(2)     3-4 ganger i uka 

(3)     1-2 ganger i uka 

(4)     Sjeldnere 

 

Hvor ofte spiser du lunsj i skoletiden? 

(1)     5 dager i uka 

(2)     3-4 ganger i uka 

(3)     1-2 ganger i uka 

(4)     Sjeldnere 

 

Hvorfor spiser du lunsj bare 1-2 ganger i uka eller sjeldnere? Du kan krysse av for de 2 

vanligste årsakene eller skrive mer på åpent felt  

(1)     Har ikke penger 

(2)     Hadde ikke mat hjemme 

(3)     Har ikke tid til å lage matpakke 

(4)     Er ikke så sulten 

(5)     Liker ikke matpakken 

(6)     Har ikke tid til å spise 

(7)     Vil ikke 

(8)     Annet _____ 

 

Hvor ofte spiser du mat på skolen som du har med deg hjemmefra? 

(1)     5 dager i uka 

(2)     3-4 ganger i uka 

(3)     1-2 ganger i uka 

(4)     Sjeldnere 

 

Hvor ofte går du hjem og spiser? 

(1)     5 dager i uka 

(2)     3-4 dager i uka 

(3)     1-2 dager i uka 

(4)     Sjeldnere 

(5)     Bor for langt unna 

 

Hvor ofte spiser eller drikker du vanligvis noe av det som står under i skoletiden? 

 

Boller, kjeks eller liknende 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Yoghurt, Rislunsj, grøt, eller lignende 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  
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(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Sjokolade, is, godteri, potetgull eller lignende 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Nudler 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Salat eller lignende 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Brødskiver, knekkebrød 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Middagsrester (ikke medregnet mat du får på skolen) 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Melk 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Brus, saft, sjokomelk, iste eller iskaffe med sukker i 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Juice 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 
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(5)     Flere ganger daglig  

 

Energidrikk 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Vann 

(1)     Mindre enn én dag i skoleuka  

(2)     1-2 ganger i uka 

(3)     3-4 ganger i uka 

(4)     Hver dag 

(5)     Flere ganger daglig  

 

Hva gjør du i storefri? (velg de tre du gjør oftest eller skriv selv hva du gjør) 

(1)     Prater med venner 

(2)     Er på telefonen 

(3)     Spiller fotball 

(4)     Spiser lunsj 

(5)     Andre aktiviteter 

(6)     Går hjem 

(7)     Går på butikken 

(8)     Annet _____ 

 

 

Hvor spiser du oftest lunsjen? 

(2)     Skolegård 

(3)     Samlingssal 

(4)     I gangene 

(5)     Hjemme 

(6)     Spiser ikke lunsj 

(8)     Utenfor Joker 

(7)     Annet _____ 

 

Har du noen å spise lunsj med? 

(1)     Ja, alltid 

(2)     Ja, som regel 

(3)     Nei, som regel ikke 

(4)     Nei, aldri 

 

Hvor enig er du i følgende påstander? 

 

Jeg føler meg mer opplagt og konsentrert de dagene jeg har spist meg mett til frokost 

(1)     Passer svært godt 

(2)     Passer ganske godt 

(3)     Passer ganske dårlig 

(4)     Passer svært dårlig 

 

Jeg føler meg mer opplagt og konsentrert de dagene jeg har spist meg mett til lunsj  

(1)     Passer svært godt 

(2)     Passer ganske godt 

(3)     Passer ganske dårlig 

(4)     Passer svært dårlig 

 

Hva jeg spiser og drikker påvirker hvordan jeg henger med i undervisningen  

(1)     Passer svært godt 

(2)     Passer ganske godt 
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(3)     Passer ganske dårlig 

(4)     Passer svært dårlig 

 

Hva jeg spiser og drikker påvirker om jeg har lyst til å være aktiv i timene  

(1)     Passer svært godt 

(2)     Passer ganske godt 

(3)     Passer ganske dårlig 

(4)     Passer svært dårlig 

 

Jeg synes det er vanskeligere å konsentrere meg på ettermiddagen enn på formiddagen  

(1)     Passer svært godt 

(2)     Passer ganske godt 

(3)     Passer ganske dårlig 

(4)     Passer svært dårlig 

 

 

Hva synes du om å få et måltid på skolen?  

 (2)     

null 

(3)     

null 

(4)     

null 

(5)     

null 

(6)     

null 

(7)     

null 

(8)     

Komment

ar  

_____ 

 

 

 

 

Hva synes du om å spise lunsj fredager i samlingssalen eller i klasserommet sammen med 

de andre elevene  

 (2)     

null 

(3)     

null 

(4)     

null 

(5)     

null 

(6)     

null 

(7)     

null 

(8)     

Komment

ar  

_____ 

 

Hvordan påvirker matserveringen på fredager det sosiale miljøet? 

 

Hva tenker du om at lærerne av og til spiser sammen med dere? 

 

Er det noe du vil forandre på? 

 

Er det noe du har lyst til legge til?  

 

Tusen takk for at du gjennomførte spørreundersøkelsen :)  
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