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Danske forældre vil have gratis skolemad på 

alle folkeskoler 

Der er klar opbakning blandt danske forældre til at indføre gratis skolemad i alle landets fol-

keskoler. Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i grundskolen. Sær-

ligt forældre med lave indkomster mener, at der bør indføres gratis skolemad. 

 Et stort flertal af forældre til danske skoleelever mener, at der bør indføres gratis skolemad i 

alle landets folkeskoler. Ca. 6 ud af 10 forældre (59 pct.) er enige i forslaget, mens kun hver 

femte (19 pct.) er uenige. Der er bred opbakning til forslaget på tværs af landet, på tværs af 

køn og på tværs af forældre med børn på forskellige klassetrin. 

 

 Særligt blandt forældre med lave indkomster er der stor opbakning til forslaget om gratis 

skolemad. Blandt forældrene med de laveste indkomster ønsker hele 70 pct. af forældrene, 

at der indføres gratis skolemad, mens forslaget har opbakning fra 51 pct. af forældrene med 

de højeste indkomster. 

 

 Det vil umiddelbart koste i omegnen af 2,2 mia. kr. om året (efter skønnet adfærdsvirkning) 

at indføre offentligt betalt skolemad i alle danske folkeskoler. Skolemad kan dog også have 

en række andre afledte virkninger, som vil gavne samfundsøkonomien. Blandt andet viser 

tidligere studier, at gratis skolemad vil have positiv effekt på børnene sundhed og indlæring. 
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INDLEDNING 

Regeringen har for nyligt foreslået, at kommuner skal have mulighed for at give tilskud til skolemad 

til familier med lav indkomst.1 Med forslaget vil det fortsat være op til kommunerne og de enkelte 

skoler selv at beslutte, om der skal være madordninger på skolerne, og om kommunerne skal give 

tilskud til ordningerne, ligesom det er tilfældet i dag. 

 

I flere af vores nabolande er billedet dog et helt andet. I både Sverige og Finland er der gratis skole-

mad til børn i alle skoler, og i Norge tegner der sig et politisk flertal for at gøre det samme.2 

 

Forskningen viser, at skolemad kan have en lang række positive effekter. Blandt andet har studier 

vist, at skolemad medfører, at eleverne spiser sundere frokost sammenlignet med medbragte mad-

pakker – og det gælder særligt for elever med kortuddannede forældre.3 Dermed kan skolemad bi-

drage til at mindske sociale uligheder i børns sundhed. Samtidig viser andre studier, at sund mad i 

skolen har positiv indvirkning på elevernes koncentration, indlæring og faglige præstationer – sær-

ligt for elever, hvis forældre har lav indkomst.4  

 

Et nyt svensk studie viser endda, at elever, der har fået gratis skolemad i hele deres skoletid, har op-

nået et højere uddannelsesniveau og fået højere livstidsindkomst.5 Effekten er størst for elever fra 

lavindkomstfamilier, hvilket altså indikerer, at skolemad kan bidrage til at reducere social ulighed og 

negativ social arv også senere i livet.  

 

I denne analyse undersøger vi danske forældres holdning til, om der bør indføres gratis skolemad i 

Danmark. Analysen baserer sig på en stor spørgeskemaundersøgelse med over 1.500 besvarelser 

fra et bredt udsnit af forældre med børn på grundskolens mellemtrin og udskoling. For en yderligere 

beskrivelse af metoden bag undersøgelsen henvises til afsnittet ’Metoden bag’. 

 

 

                                                                    
1 Se § 1 nr. 17 i lovforslag nr. L 174 (2021-22). 
2 Livsmedelsverket (2022). Måltider i skolan; Finnish National Agency for Education (2022). School meals in 

Finland. Ertesvåg, F. (2021); Rødgrønn enighet: Alle sultne på gratis skolemåltid. VG. 
3 Vik, F., W. Van Lippevelde og N. Øverby (2019). Free school meals as an approach to reduce health inequali-

ties among 10-12- year-old Norwegian children. BMC Public Health, 19(1):951; Sabinsky, M., U. Toft, K. Ander-

sen, B. Mikkelsen og I. Tetens. (2010). Ernæringsmæssig evaluering af skolemads betydning for elevers kost-

indtag til frokost: En EVIUS rapport. DTU Fødevareinstituttet. Sabinsky, M. (2013). Healthy eating at schools. 

Ph.d.-afhandling, DTU Food. 
4 Stovgaard, M., M. Thorborg, H. Bjerge, B. Andersen og K. Wistoft (2017). Rammer for mad og måltider i skolen: 

En systematisk forskningskortlægning. DCA rapport nr. 101, s. 26ff; Anderson, M., J. Gallagher og E. Ritchie 

(2017). School Lunch Quality and Academic Performance. Journal of Public Economics, 168, s. 81-93. 
5 Lundborg, P., D. Rooth og J. Alex-Petersen. (2022). Long-Term Effects of Childhood Nutrition: Evidence from a 

School Lunch Reform. Review of Economic Studies 89 (2), s. 876-908. 

https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L174/20211_L174_som_fremsat.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola
https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland
https://www.oph.fi/en/education-and-qualifications/school-meals-finland
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/86n3bd/roedgroenn-enighet-alle-sultne-paa-gratis-skolemaaltid
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31311509/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31311509/
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/5726304/EVIUS_rapport-evaluering_af_skolemad%5b1%5d.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/5726304/EVIUS_rapport-evaluering_af_skolemad%5b1%5d.pdf
https://www.food.dtu.dk/-/media/institutter/foedevareinstituttet/publikationer/pub-2014/phd-afhandling_marianne_sabinsky.pdf?la=da&hash=98ACFC64DE7DD6AA2736D834F1A8827D1F7FB41A
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport101_net.pdf
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport101_net.pdf
https://pdf.sciencedirectassets.com/271705/1-s2.0-S0047272718X00115/1-s2.0-S0047272718301816/am.pdf?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjECAaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQCsrarjvwXIRuxd%2B1qtaHs3PPejaYo%2FjIgUUPgJQAeTQwIhAIJUfeWVlCacSH70ashBjsUDpkujsvPseP8y%2B%2F2qzZ7qKoMECLn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQBBoMMDU5MDAzNTQ2ODY1IgweTV%2F9srMDNSdArusq1wM1Tcdm%2BygF5vk%2FHvT3TPeeLAqlPtuX0X4kFJHjujG015yYT%2B8jc4CIOU3WkJMyAsPSjbjCNceMCzc5DaUyRcn3UZCxDvrqU3ZSPWEby2pNb1Gr91a5ZP7iMA2VntxsJOpr3EgK5g9HJMk66O4Zmc8t68ajaZfVvUgwDLRi49%2FaLksFcEpas4q%2FnslpbXA0zGWGU4r1sHPA0z%2BxT3kLOVyI2Ltam7pw94vBS9pZvSxtlZRsRMdL36FC3FsHsbMJhMYmkfqIay8eK1TNM7NdrMts1qPBPLHzyWi1LZfUgbAYn7B09r7LLGxPGh53Qh34v32k66ZFxV%2Byt6AXhl0zQPqDcABHcdHtrdr3phO467dbwHqq%2FUaACr7Z8ICj64bspo6a9wXP4GdFLFIVUWXxjCFPqqVpXsA2Jb4mmrzEYXjHHLUytAQgReOjk7vDRE0q1NpI%2BG1qBRoW3GsYvGWEjJwDS75FogDyasYy9A5h3ynVPxwXS0hbfYK5HXiQnnEImDaH1y0cp0DLlWOUktnqcq9mFie1r%2BDz8El4Ncek%2BE1NkfEEX0d0tvplkqKTplb6rOjkissoeXRjY8sl8YJ5sk0DRqTx31eFIaN7QHmO9GWaWrHmup5ZqZAwz666kgY6pAFzPrRTDb2HtfIl1KzBffY2tqGZ00KAW8nREHbz6qMD8N%2FsyStuzcch%2BEnCsD1cn4iSXdRKan9Pv032jsuQOOlv0xhSha3VTyMR7uiv5l3%2FeEL03szGz7kzBc8qWQpQ3I395KhIgcGFjne%2FswHZmwurknuyPB4KXNudpHL7tMcYWTY%2FSfYBoxVrqLrGp4BEHBBtLSC7pVdmzULRCr9PfhxDdxZcGw%3D%3D&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20220407T085027Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Credential=ASIAQ3PHCVTYZ2JXZG4O%2F20220407%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=0455bcc4b3829a1449932ca99238cb60c0bac614a25521d49361e3e88e6e5f2d&hash=b16ae3fa93d6d8817443c972a06fb58446a8cc70c76f4b2aaea250274e9d9e8f&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S0047272718301816&tid=pdf-9e34c45b-83f0-4ed2-9c7f-14d0c73b38e7&sid=8c7474f25933914d0c2af5e6ee59aaa5b7f1gxrqb&type=client
https://watermark.silverchair.com/rdab028.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAscwggLDBgkqhkiG9w0BBwagggK0MIICsAIBADCCAqkGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMeHnKk54hgJUZPRkpAgEQgIICemzmUGYIY7bBP7GdzkKjF0-NfKBZgshoS8k1fcO295WACkessF1L1BFXfddZTbmjSLWaIN5rRzGHMjaM2pa3BV9HvKoXg6NSVmKLxakQrAhfUEFcejWp0o1_cAbL9ehYsKFdocs1BtNqEIPLAO3Tbnakr_fE65IyTNgzKawC1bf_W8hKdbSLkavjSRfnV2Th7_I2tr2JaRUuZ3dT-0DV-h4Xf-4EHHuFHKo_PmRnoi1ipEG8QYwkh0h09q0ExFyeXlwtjDvCcIPdHsdMu8gSFMaFETxw-6dqWGi60hfc87lsveI2OmKN9LTPTAoIalalvHJrxjUAbsOaKIfgOdiQOCnPZN3zikwKCto2-o42tT659NTQodo11nh230dHXUQnyJ-kTHLCD9D5WJ09mmcE3AdFtK1oAinXvReGqQCISmpj0TI79YyImgaGKQTUvXD_h_jIMdpdUO_7oTgYF-c_JaYdWygP_5nS8qofW9wXMU6Cqj5su1ii79cvSjDaLByzgqqWWz82cmg1DKjCn_gxys7KSOr3J0aaN0kRaa_nGLDBpwJM_MUeSFD38z_SD1BUKbXhY86uTMTlSHoyHl6s8qrMUts8tz9-xrv-jydurydFQzf5SKsLb86NsuQAVC8jNPsvf0eRd1mm_sor6mE442t9DubUk26VRE382x3SZDsy7SsNd8XOmKZkgRqq8EaIyWpM2MG4aleqlp6NYFiEH3y2Vpg9wUHnOELWd56b0OXTEZ87lKm-dXBRBBLSA7xu-D_Pwr5UH3fVRQmeFJ2_7-Y44gXRqSzGU_yAQGPkpNbgS0rtTcpmekWrBv_t8UXruFCPN505SlH9x8M
https://watermark.silverchair.com/rdab028.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAscwggLDBgkqhkiG9w0BBwagggK0MIICsAIBADCCAqkGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMeHnKk54hgJUZPRkpAgEQgIICemzmUGYIY7bBP7GdzkKjF0-NfKBZgshoS8k1fcO295WACkessF1L1BFXfddZTbmjSLWaIN5rRzGHMjaM2pa3BV9HvKoXg6NSVmKLxakQrAhfUEFcejWp0o1_cAbL9ehYsKFdocs1BtNqEIPLAO3Tbnakr_fE65IyTNgzKawC1bf_W8hKdbSLkavjSRfnV2Th7_I2tr2JaRUuZ3dT-0DV-h4Xf-4EHHuFHKo_PmRnoi1ipEG8QYwkh0h09q0ExFyeXlwtjDvCcIPdHsdMu8gSFMaFETxw-6dqWGi60hfc87lsveI2OmKN9LTPTAoIalalvHJrxjUAbsOaKIfgOdiQOCnPZN3zikwKCto2-o42tT659NTQodo11nh230dHXUQnyJ-kTHLCD9D5WJ09mmcE3AdFtK1oAinXvReGqQCISmpj0TI79YyImgaGKQTUvXD_h_jIMdpdUO_7oTgYF-c_JaYdWygP_5nS8qofW9wXMU6Cqj5su1ii79cvSjDaLByzgqqWWz82cmg1DKjCn_gxys7KSOr3J0aaN0kRaa_nGLDBpwJM_MUeSFD38z_SD1BUKbXhY86uTMTlSHoyHl6s8qrMUts8tz9-xrv-jydurydFQzf5SKsLb86NsuQAVC8jNPsvf0eRd1mm_sor6mE442t9DubUk26VRE382x3SZDsy7SsNd8XOmKZkgRqq8EaIyWpM2MG4aleqlp6NYFiEH3y2Vpg9wUHnOELWd56b0OXTEZ87lKm-dXBRBBLSA7xu-D_Pwr5UH3fVRQmeFJ2_7-Y44gXRqSzGU_yAQGPkpNbgS0rtTcpmekWrBv_t8UXruFCPN505SlH9x8M
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SÆRLIGT FORÆLDRE MED LAV INDKOMST ØNSKER GRATIS SKOLEMAD 

SKOLEMADORDNINGER I DAG 

I dag kan kommunerne beslutte, at der kan indføres madordninger på kommunens skoler med en-

ten fuld forældrebetaling eller med offentligt tilskud. Det er herefter op til skolebestyrelsen på de 

enkelte skoler at beslutte, om der skal oprettes en madordning på skolen. Det varierer derfor både 

fra kommune til kommune og fra skole til skole, om der er madordninger i dag, og om der gives 

kommunalt tilskud til det. 

Kilde: Folkeskoleloven, § 40, stk. 2 og § 44, stk. 9 

Forældrene til børn i grundskolen er blevet spurgt, hvorvidt de mener, at der bør indføres gratis sko-

lemad i alle landets folkeskoler. Der er et stort flertal af forældrene, der bakker op om forslaget, jf. 

figur 1. Ca. 6 ud af 10 forælder (59 pct.) er helt eller delvist enige, mens kun hver femte (19 pct.) er 

helt eller delvist uenige. 22 pct. er hverken enige eller uenige. 

Figur 1. Forældres holdning til indførelse af gratis skolemad i alle folkeskoler 

 

Note: Andelen, der har svaret ”Hverken enig eller uenig” er 22 pct. (tal ikke vist i figuren).  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra Norstat. 

Opbakningen er bred på tværs af forskellige forældrekarakteristika. Der er således et flertal af foræl-

drene, der er enige i, at der skal indføres gratis skolemad både blandt forældre i forskellige dele af 
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landet, blandt både mødre og fædre og på tværs af forældre med børn på forskellige klassetrin, jf. 

tabel A i appendiks. 

Forældrenes indkomst betyder en del for opbakningen til forslaget, jf. figur 2. Jo lavere indkomst for-

ældrene har, des større er opbakningen til gratis skolemad: Blandt forældrene med de laveste hus-

standsindkomster (under 400.000 kr. om året) er der hele 70 pct., der er helt eller delvist enige i, at 

der bør indføres gratis skolemad, mens kun 9 pct. er uenige. Blandt de rigeste forældre (med en hus-

standsindkomst på 1.200.000 kr. eller over) er det godt halvdelen (51 pct.), der bakker op om forsla-

get, mens 28 pct. ikke synes, det er en god idé. 

Figur 2. Forældres holdning til gratis skolemad fordelt på husstandsindkomst 

 

Note: Procenttallene i figuren summerer ikke til 100 pct., da andelen, der har svaret ”Hverken enig eller uenig” ikke frem-

går. N=1.363. En chi2-test viser, at svarfordelingen på tværs af indkomstgrupper er signifikant forskellige (p<0,001).  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra Norstat. 

Når særligt forældre med lave indkomster er positive overfor forslaget, kan det skyldes, at disse fa-

milier generelt har mindre overskud og færre ressourcer til at sørge for sunde og gode madpakker. 

Med gratis skolemad vil deres børn formentlig få en sundere frokost. Som nævnt i indledningen har 

forskningen da også vist, at skolemad særligt har positiv betydning for børn fra familier med lave ind-

komster.  

Selvom skolemad særligt har positive virkninger for børn fra lavindkomstfamilier, så er der meget, 

der taler imod at lave en skolemadsordning, hvor der kun tilbydes gratis mad til elever fra de dårligst 

stillede familier. For det første viser erfaringer fra andre lande, at det risikerer at medføre stigmatise-

ring af elever, som modtager skolemad.6 For det andet viser en række studier, at madordninger, 

                                                                    
6 Stovgaard et. al. (2017), s. 9. 
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hvor eleverne spiser sammen, har en gavnlig effekt på det sociale fællesskab i klasserne på skolen 

generelt.7  

 

GRATIS SKOLEMAD ER EN GOD INVESTERING 

Som beskrevet tidligere, har skolemadordninger en række gavnlige effekter. Blandt andet viser eksi-

sterende forskning, at skolemad er gavnligt for elevernes sundhed og indlæring og har en positiv 

påvirkning på elevernes uddannelses- og indkomstniveau senere i livet. 

 

Hvis skolemadordninger skal have disse gavnlige effekter, er det naturligvis en forudsætning, at de 

benyttes. Og her er prisen helt afgørende. I en tidligere dansk undersøgelse af forældrenes beta-

lingsvillighed blev det konkluderet, at det i praksis ikke er muligt at lave gode, sunde måltider til de 

priser, som forældrene i gennemsnit er villige til at betale.8 Et andet dansk studie viste også, at pri-

sen er den vigtigste faktor for brugen af skolemadordninger. Langt størstedelen af de forældre, der 

ikke gjorde brug af eksisterende betalte madordninger, angav det ville have betydning, hvis ordnin-

gen var gratis.9  

 

Samtidig ved vi, at der er mange danske børn i dag, som ikke får nok at spise i løbet af skoledagen.10 

Hvis madordningerne skal bruges bredt og bidrage til at udjævne sociale uligheder mellem børnene, 

er der derfor meget der tyder på, at de skal være gratis og ikke blot delvist støttede. 

 

En gratis skolemadsordning vil naturligvis koste nogle penge for det offentlige at indføre. Der er 

gennem tiden flere gange blevet regnet på, hvad en gratis skolemadsordning ville koste, blandt an-

det i forbindelse med en række ministersvar til Folketinget.11 Her er vurderingen, at prisen på en gra-

tis skolemadsordning ville være ca. 2-3 mia. kr. om året. Dette er baseret på en antaget kostpris på 

20-25 kr. pr. elev pr. dag. Den seneste af disse beregninger er dog fra 2009 og kan derfor være noget 

forældede. 

 

                                                                    
7 Stovgaard et. al. (2017), s. 29. 
8 Husby, S. og B. Mikkelsen (2010). Projekt EVIUS – sammenfattende rapport, s. 17. 
9 Vogt-Nielsen, K., M. Malmgren, I. Larsen, S. Nissen og D. Wahl-Brink (2010). Det ville være godt med en hot-

dog om fredagen! - Undersøgelse af den frivillige skolemadsordning blandt elever i 7. klasse og deres forældre. 

CASA, s. 4, 82. 
10 Stovgaard, M., M. Thorborg, K. Kragelund, B. Andersen og K. Wistoft (2018). Rammer for mad og måltider i 

skolen: Et interventionsstudie af skolemad og måltidsrammer som betydningselement for elevers læringsfor-

udsætninger, sundhed og trivsel. DCA rapport nr. 137, s. 7; Redanz, M. og A. Hansen. (2019). Rundspørge til 

folkeskoler: Over halvdelen har sultne elever i klasserne. Fagbladet 3F; Ruge, D. (2017). UCL følgeforskning i 

projekt LOMA-lokal mad – en innovativ og bæredygtig model for læring og næring til skoleelever, s. 42. 
11 Se § 20-spørgsmål US 61 af 24. maj 2005, § 20-spørgsmål S 3022 af 16. august 2005 og Finansudvalgets 

spørgsmål nr. 113 af 26. maj 2009. 

https://www.capfoods.aau.dk/digitalAssets/152/152296_projekt_evius_sammenfattende_rapport.pdf
https://casa-analyse.dk/wp-content/uploads/2016/09/2010-Det-ville-v%C3%A6re-godt-med-en-hotdog-om-fredagen.pdf
https://casa-analyse.dk/wp-content/uploads/2016/09/2010-Det-ville-v%C3%A6re-godt-med-en-hotdog-om-fredagen.pdf
https://kost.dk/sites/default/files/2021-03/%2818%29%20Stovgaard%2C%20M.%20et.%20al.%20Rammer%20for%20mad%20og%20m%C3%A5ltider%20i%20skolen%2C%20Et%20interventionsstudie%20af%20skolemad%20og%20m%C3%A5ltidsrammer%20som%20betydningselement%20for%20elevers%20l%C3%A6ringsforuds%C3%A6tninger%2C%20sundhed%20og%20trivsel%2C%202018.pdf
https://kost.dk/sites/default/files/2021-03/%2818%29%20Stovgaard%2C%20M.%20et.%20al.%20Rammer%20for%20mad%20og%20m%C3%A5ltider%20i%20skolen%2C%20Et%20interventionsstudie%20af%20skolemad%20og%20m%C3%A5ltidsrammer%20som%20betydningselement%20for%20elevers%20l%C3%A6ringsforuds%C3%A6tninger%2C%20sundhed%20og%20trivsel%2C%202018.pdf
https://kost.dk/sites/default/files/2021-03/%2818%29%20Stovgaard%2C%20M.%20et.%20al.%20Rammer%20for%20mad%20og%20m%C3%A5ltider%20i%20skolen%2C%20Et%20interventionsstudie%20af%20skolemad%20og%20m%C3%A5ltidsrammer%20som%20betydningselement%20for%20elevers%20l%C3%A6ringsforuds%C3%A6tninger%2C%20sundhed%20og%20trivsel%2C%202018.pdf
https://fagbladet3f.dk/artikel/over-halvdelen-har-sultne-elever-i-klasserne
https://fagbladet3f.dk/artikel/over-halvdelen-har-sultne-elever-i-klasserne
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport101_net.pdf
https://dcapub.au.dk/djfpublikation/djfpdf/DCArapport101_net.pdf
https://www.ft.dk/samling/20042/spoergsmaal/US61/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20042/spoergsmaal/S3022/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/fiu/spm/113/svar/634071/699425.pdf
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/fiu/spm/113/svar/634071/699425.pdf
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Mere relevant er det nok at se på omkostningerne i Sverige, hvor man i dag har en gratis skolemad-

ordning for alle skoleelever. Hvis vi tager udgangspunkt i omkostningerne i 2020 til skolemadsord-

ningen i Sverige, anslår vi, at prisen ville være ca. 26 danske kr. pr. elev pr. dag.12 Dermed vil den sam-

lede udgift umiddelbart være på ca. 2,7 mia. kr. om året, hvis alle elever i danske folkeskoler skulle 

have offentligt betalt skolemad hver dag.13  

 

Den reelle pris vil dog formentlig være lavere, da der sandsynligvis vil være en positiv effekt på ar-

bejdsudbuddet. Med en skolemadordning vil forældrene nemlig spare den tid, de i dag bruger på at 

smøre madpakker, og en del af denne tid bliver vekslet til ekstra arbejde. Det ved vi fra tidligere stu-

dier af, hvordan sparet transporttid påvirker arbejdstiden.14 Det skønnes isoleret set at medføre et 

øget arbejdsudbud på ca. 2.400 fuldtidspersoner og en provenuvirkning på ca. 515 mio. kr. Bereg-

ningerne bag dette skøn er beskrevet i appendiks. 

 

Prisen på at indføre gratis skolemad skønnes dermed at være på omtrent 2,2 mia. kr. om året, efter 

at der er taget højde for effekten på arbejdsudbuddet. 

 

Tabel 1. Skønnet årlig provenuvirkning ved indførelse af gratis skolemad 

 Mia. kr. 

Umiddelbar virkning 2,7 

Virkning efter arbejdsudbudseffekt 2,2 

 

Note: Der antages ikke at være tilbageløb fra moms og afgifter, da kommunerne får momsrefusion. Appendiks beskriver, 

hvilke antagelser der ligger til grund for den skønnede arbejdsudbudseffekt. 

Kilde: Egne beregninger. 

Udover de årlige omkostninger ved en gratis skolemadsordning vil der også være nogle etablerings-

omkostninger. Det er ikke alle skoler, der er indrettet til, at der umiddelbart kan etableres en mad-

ordning. Det gælder særligt, hvis maden skal tilberedes på skolen, idet de færreste skoler har et pro-

duktionskøkken i dag. Fødevarestyrelsen vurderede i 2005, at det ville kræve en engangsinvestering 

på ca. 2,5 mia. kr., hvis man skulle indføre skolemadordninger på alle skoler, hvor maden produceres 

på skolerne.15 En ordning, hvor skolemaden produceres og leveres af private leverandører, ville na-

turligvis være langt billigere at etablere. 

 

De øgede offentlige udgifter kunne finansieres gennem højere skatter, hvilket vil mindske de dispo-

nible indkomster. Ordningen vil dog isoleret set have en positiv effekt på privatøkonomien for de 

familier, der har børn i skolealderen. Familierne vil spare egne udgifter til madpakker og få flere 

penge til rådighed til andet forbrug. Det skønnes, at den samlede besparelse for forældrene vil være 

                                                                    
12 Ifølge det svenske Skolverket var udgiften til skolemad ca. 6.600 kr. svenske kroner pr. elev i kommunale 

skoler i 2020. Svenske skoleelever har ca. 178 skoledage om året. Dermed er prisen ca. 37 svenske kroner sva-

rende til ca. 26 danske kroner pr. elev pr. dag.  
13 I skoleåret 2020/2021 var der ca. 517.500 elever i danske folkeskoler, jf. Børne- og Undervisningsministe-

riet, og danske skoleelever har ca. 200 skoledage om året. 
14 Copenhagen Economics. (2011). Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden. 
15 Se § 20-spørgsmål S 3022 af 16. august 2005 

https://siris.skolverket.se/siris/sitevision_doc.getFile?p_id=551027
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/scheman-och-larotider
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1683.aspx
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1683.aspx
https://www.trm.dk/media/crqdaajv/rapport-infrastrukturprojekters-juni-2011-2pdf.pdf
https://www.ft.dk/samling/20042/spoergsmaal/S3022/index.htm
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på knap 1,6 mia. kr. om året.16 Eller sagt på en anden måde: den privatøkonomiske besparelse for 

forældrene svarer til næsten tre fjerdedele af den offentlige merudgift ved at indføre gratis skole-

mad til alle. 

 

Der forventes desuden at være en række andre afledte gevinster ved skolemadordningen på læn-

gere sigt, som der ikke er taget højde for i ovenstående beregning. Blandt andet forventes der, som 

tidligere beskrevet, at være en positiv effekt på skolebørnene sundhed, og skolemad vil givetvis 

også have andre positive samfundsøkonomiske effekter, sådan som de svenske erfaringer viser. 

Selvom gratis skolemad altså umiddelbart vil indebære betydelige merudgifter for det offentlige, så 

kan det meget vel vise sig at være en rigtig god investering og alle pengene værd. 

 

METODEN BAG 

Datagrundlaget for analysen stammer fra en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt for-

ældre med børn på grundskolens mellemtrin og udskoling (4.-10. klassetrin). Dataindsamlingen er 

foretaget af Norstat og gennemført ad to omgange i perioderne 4. marts til 12. marts 2022 og 23. 

marts til 25. marts 2022. I alt er 1.559 brugbare interviews gennemført med en svarprocent på 37. 

Svarpersonerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgt blandt børnefamilier i Norstatpanelet stratifice-

ret efter køn og bopælsregion. For at sikre en så høj repræsentativitet som muligt er svarmaterialet 

derudover vægtet efter forældrenes køn og bopælsregion samt børnenes klassetrin i forhold til den 

aktuelle fordeling i befolkningen, jf. Danmarks Statistik. 

Konkret er forældrene blevet stillet følgende spørgsmål: 

”I Danmark har nogle skoler en madordning, som kan erstatte madpakken. Det er kommunalbesty-

relserne i landets kommuner, der træffer beslutningen om, hvorvidt der skal tilbydes madordninger 

på de lokale skoler. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?  

 

Der bør indføres gratis skolemad i alle landets folkeskoler.” 

Eftersom vi kun har spurgt forældre til børn i 4.-10. klasse, kan billedet være et andet blandt foræl-

dre i indskolingen. Dog er opbakningen omtrent den samme på tværs af klassetrin i undersøgelsen, 

hvorfor vi ikke har grund til at tro, at holdningen varierer væsentligt med barnets alder. 

I analysen fremhæves kun forskelle, som er statistisk signifikante ved 0,05-niveau.  

 

  

                                                                    
16 Ifølge en tidligere undersøgelse koster det i gennemsnit forældrene ca. 13 kr. at smøre en madpakke (ca. 15 

kr. i 2022-niveau). Det svarer til, at der bruges knap 1,6 mia. kr. om året (517.500 elever × 200 dage × 15 kr.). 

https://www.capfoods.aau.dk/digitalAssets/152/152296_projekt_evius_sammenfattende_rapport.pdf
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APPENDIKS 

Metode til beregning af adfærdsvirkning ved indførelse af skolemad 

I et tidligere dansk studie blev det undersøgt, hvad sparet transporttid betyder for arbejdstiden. Her 

anslås det, at når vi sparer tid på transport til og fra arbejde, så veksler vi i gennemsnit ca. 23 pct. til 

arbejdstid.17 Vi antager, at adfærdsvirkningen vil være ækvivalent, når forældrene sparer tid på mad-

pakkerne. 

 

Vi antager samtidig, at forældrene i dag bruger 10 minutter pr. dag pr. barn på madpakker. 

 

Det giver en skønnet arbejdsudbudseffekt på ca. 2.400 fuldtidspersoner pr. år: 

 
1
6  time pr. dag pr. barn × 200 dage × 517.500 skolebørn × 23%

1.642 timer pr. fuldtidsperson
= 2.416 fuldtidspersoner 

 

For beregne provenuvirkningen af denne arbejdsudbudseffekt tager vi udgangspunkt i en stille-

skrueberegning fra Skatteministeriet. Skatteministeriet finder, at et øget arbejdsudbud på 750 fuld-

tidspersoner (timeeffekt) ved en lempelse af AM-bidraget vil indebære et merprovenu på 160 mio. 

kr. Det svarer til ca. 213.333 kr. pr. ekstra fuldtidsperson.  

 

På den baggrund skønnes det øgede arbejdsudbud på ca. 2.400 fuldtidspersoner at medføre et mer-

provenu på ca. 515 mio. kr. om året. 

  

                                                                    
17 Copenhagen Economics. (2011). Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden, s. 27. 

https://www.trm.dk/media/crqdaajv/rapport-infrastrukturprojekters-juni-2011-2pdf.pdf
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Tabel A. Holdning blandt forældre til indførsel af gratis skolemad i folkeskolen fordelt på køn, 

geografi, husstandsindkomst og barnets klassetrin (pct.) 

 Helt  

uenig 

Delvist  

uenig 

Hverken enig 

eller uenig 

Delvist enig Helt  

enig 

I alt 12 [11; 14] 7 [6; 9] 22 [20; 24] 27 [24; 29] 32 [30; 35] 

Køn           

  Mænd 12 [10; 15] 9 [7; 11] 21 [18; 24] 27 [24; 30] 31 [28; 34] 

  Kvinder 12 [10; 14] 6 [4; 7] 22 [19; 25] 26 [23; 29] 34 [31; 37] 

Region           

  Hovedstaden 10 [8; 13] 6 [4; 8] 21 [17; 24] 25 [21; 29] 38 [34; 42] 

  Sjælland 11 [7; 15] 6 [3; 10] 19 [14; 24] 28 [22; 34] 35 [29; 41] 

  Syddanmark 17 [13; 21] 10 [7; 13] 19 [15; 23] 26 [21; 30] 28 [24; 33] 

  Midtjylland 11 [8; 15] 7 [4; 10] 25 [21; 30] 29 [24; 34] 27 [23; 32] 

  Nordjylland 11 [6; 16] 7 [3; 11] 25 [18; 32] 26 [19; 33] 30 [23; 37] 

Husstandsindkomst           

  Under 400.000 kr. 7 [4; 11] 2 [0; 4] 21 [16; 26] 29 [23; 34] 41 [35; 47] 

  400.000-799.999 kr. 11 [8; 14] 8 [6; 10] 19 [16; 22] 31 [27; 35] 32 [28; 35] 

  800.000-1.199.999 kr. 14 [11; 18] 9 [6; 12] 25 [21; 29] 24 [20; 28] 28 [24; 32] 

  1.200.000 kr. eller over 18 [12; 25] 10 [5; 15] 20 [13; 27] 16 [9; 22] 36 [28; 44] 

Barnets klassetrin           

  4. klasse 9 [5; 13] 8 [5; 12] 19 [14; 24] 25 [19; 30] 39 [32; 45] 

  5. klasse 13 [9; 18] 7 [4; 10] 22 [17; 27] 24 [19; 30] 33 [27; 39] 

  6. klasse 13 [9; 18] 7 [3; 10] 20 [15; 25] 29 [23; 35] 31 [25; 37] 

  7. klasse 12 [8; 16] 5 [2; 8] 27 [21; 33] 25 [20; 31] 30 [25; 36] 

  8. klasse 13 [9; 18] 7 [3; 10] 21 [16; 26] 28 [23; 34] 31 [25; 37] 

  9. klasse 10 [6; 13] 7 [4; 10] 20 [15; 25] 30 [25; 36] 33 [27; 39] 

  10. klasse 15 [9; 21] 13 [8; 19] 22 [15; 29] 23 [16; 30] 27 [20; 35] 

Noter: Figuren viser forældrenes svar på, om de er enige eller uenige i følgende udsagn: ”Der bør indføres gratis skolemad i 

alle landets folkeskoler”. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af surveydata fra Norstat. 

 

 

 


