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Spørreliste nr. 257

MITT KJØKKEN
Svaret på undersøkelsen blir arkivert (anonymt) til bruk i dag og i framtida. Forskere og andre
som bruker svaret plikter å verne integriteten din og integriteten til andre personer du
eventuelt har nevnt.

Kjøkkenet er et sted der mange av oss tilbringer mye tid, med mat og matlaging eller med
andre gjøremål. Det er gjerne et sosialt rom og et påkostet rom, kanskje det mest påkostede i
boligen - med avansert teknologi og funksjonelle benker, skuffer og skap.
Nå ønsker vi å få vite mer om kjøkkenet i dagens boliger. Hvordan ser det ut? Hvordan er det
organisert? Hvordan brukes det? Spørsmålene følger matens vei fra innkjøp og anskaffelser,
via oppbevaring og tilberedning, til samværet rundt bordet.
Undersøkelsen er et samarbeid mellom NEG og etnologen Inger Johanne Lyngø, som har
forsket på mat, matlaging og kjøkkenets historie. Hun planlegger en bok om dette emnet.
Les gjerne gjennom hele spørrelista før du begynner å svare. Du kan skrive fritt eller svare på
de enkelte spørsmålene.

Med vennlig hilsen
Norsk etnologisk gransking

Inger Johanne Lyngø

MITT KJØKKEN
Fortell om ditt kjøkken
Hvor i boligen er kjøkkenet plassert? Er det et eget rom? Hvordan er det innredet og
organisert? Kan du beskrive stilen til innredningen? Har du fornyet kjøkkenet - i så fall
når, hvordan og hvorfor? Kunne du tenke deg å endre på kjøkkenet - hvilke forandringer
vil du i så fall gjøre? Er det noe med kjøkkenet ditt du er spesielt fornøyd med? Forklar!
Hvor og hvordan oppbevarer du ulike former for matvarer?

INNKJØP
Hvor, hvor ofte og hvordan handler du/dere matvarer?
Hvem har ansvar for innkjøp hjemme hos deg? Hva handles f. eks. på storsentre,
nærbutikker, torg eller nisjebutikker? Hender det at du/dere kjøper matvarer direkte fra
produsenter? Hender det at du/dere bestiller matvarer over internett?
Er valg av gode matvarer viktig for deg/dere?
Hva er gode matvarer for deg? Har det for eksempel betydning hvor råvarene kommer fra
eller om de følger sesong? Betyr dyrevelferd eller økologi noe for deg i dine matvalg?
Har noen i ditt hushold spesielle matpreferanser?
Hva er årsaken til disse preferansene, og hvordan håndteres de i det daglige?
Driver noen i ditt hushold med matauk?
Har du for eksempel kjøkkenhage? Plukker du bær eller sopp? Fisker du eller går du
på jakt? Hvordan bruker du/dere kjøkkenet for å ta vare på denne maten? Har ditt
forhold til matauk endret seg over tid?

MATLAGING
Hvordan trives du med matlaging?
Liker du å lage mat? Lærte du matlaging som barn/ungdom? Hvem har du lært av?
Hvordan har dine ferdigheter som kokk utviklet seg inn i voksenlivet? Hvor henter du
inspirasjon og kunnskaper fra i dag? Foretrekker du noen former for matlaging fremfor
andre?
Hvem i husholdet har ansvar for å lage mat?
Er dere enige om hvordan dette skal være? Er det forskjell på hverdag, helg og fest?

MÅLTIDET
Dagens vanlige måltider
Hvor inntas de forskjellige måltidene? Hvem spiser sammen? Blir bordet dekket - i så fall:
hvordan og av hvem? Hvordan er det sosiale samspillet? Mye/lite prating? Gjør du/dere
andre ting mens dere spiser?
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Måltider ved spesielle anledninger
Hvor og hvordan dekker du/dere bordet ved spesielle anledninger? Hvor mange gjester
har du/dere plass til?
Opprydding, oppvask og rester
Hvem rydder etter måltidene? Hvor lenge står oppvasken før den blir tatt? Er dere enige
om hvem som skal vaske opp? Hva gjør dere med matrester og matavfall? Har dette
endret seg over tid?

KJØKKENET SOM SOSIALT ROM
Fortell om det sosiale livet på ditt/deres kjøkken
Lager du mat sammen med andre? På hvilke måter er matlaging en sosial aktivitet i din
husstand? Hvordan brukes ditt kjøkken til annet enn matlaging?

MAT OG MINNER
Hva husker du fra barndommens kjøkken?
På hvilke måter tror du opplevelser på barndommens kjøkken har preget hvordan du
bruker ditt eget kjøkken i dag?

Er det noe mer du ønsker å fortelle om dette emnet?
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Fylles ut og sendes inn sammen med svaret.
Navn og adresse blir ikke gitt videre til de som skal forske på svarene.

Navn:
Adresse:
Hvor bor du (fylke/kommune):
Fødselsår:
Yrke (evt. før pensjonsalder):

Opplysningene er hentet fra (fylke/kommune):
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