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Bakgrunn
•

Mat og måltidsvaner etableres tidlig i livet. Frokost er en viktig del av et sunt kosthold og gir grunnlag for
energi og konsentrasjon til skoledagen

•

Frokost har bl.a. positiv effekt på elevenes skoleprestasjoner, oppmøte på skolen, trøtthet og humør, og
atmosfæren i klasserommet (Kunnskapsdepartementet, 2006)

•

Til tross for frokostens betydning, er det mange elever som ikke spiser frokost
• 59 prosent av alle 15- åringer (10. klassinger) spiser frokost daglig (Samdal et al., 2016)
• 1 av 5 spiser ikke frokost (Forskningsrådet, 2012; Norstat, 2018)
• Å øke andelen barn og unge som spiser frokost daglig er et mål i Nasjonal handlingsplan for bedre
kosthold (2017-2021)

Bakgrunn
•

Januar 2019: tilskudd til alle offentlige videregående skoler i Rogaland: et gratis måltid (skolefrokost)

•

Alle 27 skolene fikk tilskudd
• Elevundersøkelse høsten 2019 (N=5775: 32 %) og våren 2021 (N=6084: 38 %)
• Undersøkelse blant ledere og kantinepersonell 2019 og 2021: 74 %
• Spørsmål om gjennomføring, frokostvaner, deltakelse skolefrokost, grunner for å spise frokost, hva
de spiser og drikker, betydningen for konsentrasjon, læring og sosiale aspekter, osv.

Resultater elevundersøkelsen
- et utvalg (deskriptive data), 2021-undersøkelsen

Hvor mange deltar på skolefrokost?

Hvem deltar på skolefrokost?

Flere jenter svarte at de deltok på skolefrokosten

Hvem deltar på skolefrokost?

Flere av de som er født i et land utenfor Europa deltar på skolefrokost, enn de som svarte at de er født i Norge

Hvem deltar på skolefrokost?

Noen flere elever som opplever at familien har «dårlig/svært dårlig råd», deltok på skolefrokost

Hvem deltar på skolefrokost?

De som ikke har med matpakke deltar sjeldnere på skolefrokost enn de som «alltid/vanligvis» har med matpakke

Hvem deltar på skolefrokost?
•

Noen færre av de som opplever å ha «svært dårlig/nokså dårlig» helse deltar på skolefrokost, enn de som
opplever å ha «svært bra/nokså bra» helse (62,6 % vs. 51,2 % svarer nei)

•

Stor variasjoner mellom de ulike studieretningene og deltakelse på skolefrokost:
• Det er i utvalget en større representasjon av elever som ikke deltar på skolefrokost på linjene Kunst,
design og arkitektur, Media/kommunikasjon og Service og samferdsel (65 - 66 % deltok ikke)
• Bygg og anleggsteknikk: 30,4 % deltok ikke

Hvorfor deltar få på skolefrokost?
•

52,3 % spiser aldri gratis skolefrokost – hvorfor?
• Spiser hjemme, liker ikke maten, orker ikke møte på skolen tidligere

•

Hva skal til for å spise frokost på skolen?
• Ha nok tid, mer variert, varm og næringsrik mat

•

De er opptatt av smak, lukt, servering, og miljøet der frokosten serveres

•

Å spise frokost mener de selv virker positivt både faglig og sosialt

Elevene har ulike frokostvaner, generelt

Spiser «aldri» frokost eller spiser frokost «hver dag»
Skala/spørsmål

Skåringsbredde

Tanker om å slutte

1-6

Spiser aldri frokost
(gjennomsnitt)
2.24

Spiser frokost daglig
(gjennomsnitt)
1.63

Cohens d

Ensomhet

1-6

1.61

1.37

0.23

Behavioral engagement (innsats)

1-4

2.21

1.89

0.42

Emotional engagement (interesse)

1-4

2.49

2.26

0.30

Fravær hele dager siste 3 mnd

1-5

2.11

1.69

0.38

1-5

2.69

2.21

0.36

0.52

(koronarelatert fravær er ikke fravær dersom
de gjorde skolearbeid hjemme)

Fravær i timer siste 3 mnd

Lav skåre er positivt

Resultatene indikerer også at….
•

De som spiser frokost hver dag…….
• oppgir at de har bedre karakterer (matematikk, norsk skriftlig og engelsk skriftlig)
• oppgir at de oftere har med matpakke («alltid» eller «vanligvis» 84.4 % vs. 35.7 %)
• oppgir at de opplever at familien har bedre økonomi og bedre boforhold og har bedre egen helse
….enn de som aldri spiser frokost
*** Men få elever deltok i undersøkelsen og resultatene svært usikre (38 % av elevene deltok våren 2021)

Resultat: kantineansatte og skolens ledelse
•

Ledelsen rapporterte om stor variasjon i deltakelse blant elevene på skolefrokost
• Rapportert gjennomsnitt 17/19 %

•

De fleste kantineansatte/ledere tror skolefrokost er viktig for
• elevenes helse, konsentrasjon, læring, sosialt miljø, kostholdsvaner, trivsel, og at det kan redusere
sosiale forskjeller mellom elevene

Oppsummering
•

Klar opplevelse blant ledere/kantinepersonell og elever om at skolefrokost kan gi bedre konsentrasjon,
måltidsrutiner og trivsel

•

De fleste skolene har et frokost tilbud
• Men det må gis bedre informasjon om tilbudet (9 % av elevene svarer at de ikke har servering og
12 % har ikke kjennskap til ordningen)

•

Få elever deltar regelmessig på skolefrokosten - og disse elevene har sjeldnere med seg matpakke
• Behov for spiserom (spise i ro og fred og i hyggelige omgivelser)
• Få servert mat de liker, har smak, er mettende og gir energi - og tid til å spise
• De fleste skoler serverer grøt
• havregryn, frukt/bær, grovt bakverk, meieriprodukt (enkeltskoler serverer knekkebrød,
grønnsaker og salat, fin/søt bakst, smoothie, lapper)

Designet av intervensjonen
•

Er tiltaket (gratis skolefrokost) «riktig», eller kan det virke mot sin hensikt?
• Hva bli servert (kvalitet)?
• Når serveres den?
• Tid nok til å spise?
• I hvilke omgivelser?

•

Kan det være at selve tiltaket ikke er godt nok tilpasset elevene, og derfor ikke attraktivt nok til at de
møter tidligere på skolen for å spise frokost (de fleste serverer havregrøt og før skolestart)?

Veien videre…….
•

Er dette en god måte å bruke penger på?

•

Hvordan få flere elever til å spise skolefrokost (eller frokost
generelt)?
• Mer informasjon om tilbudet på skolen
• Eget spiserom
• Mer fleksibilitet for når frokosten serveres og nok tid til å
spise
• Mer variert tilbud (mer attraktivt)

Utdrag fra Rogaland avis
•

Skolene må legge til rette for dialog og medvirkning rundt utformingen av skolefrokostilbudet med
elevene som skal motta tilbudet

•

«Selv om tilbudet er veldig bra, så kan havregrøt noen ganger bli litt kjedelig, derfor kan det være en lurt
å piffe det litt opp i form av å variere toppinger, for eksempel. Det er også mulig å variere med hva som
blir servert. Man kan for eksempel ha en dag i uken der man serverer brødmat. Det er også viktig å
profilere tilbudet ut til elevene, og spesielt nye elever. De fleste skoler har intercom, så kanskje en av dem
som er kantine ansatte kan gi en lyd i 08:00 tiden og si at nå er frokosten klar? Eller så kan man bruke de
forskjellige skjermene og lignende»
Amalie Bloemheuvel Taksdal (16), fungerende leder i Elevorganisasjonen Rogaland

Veien videre…….
•

Men blir det for attraktivt, kan mange delta, som igjen har
kostnader

•

Viktig at tilbudet når ut til elever som trenger det mest

•

Høyere svarprosent på undersøkelsen er kritisk for å kunne
vite om disse resultatene stemmer

