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Her er deltakerne i Nysgjerrigper-konkurransen 2021
Fristen i årets konkurranse er ute. Her ser du alle deltakerne i Nysgjerrigper-konkurransen
2021.
Publisert 16.03.2021

Del

Last ned

Mange elever fra hele landet har forsket i år også! Vi har fått inn over 150 forskningsprosjekter fra ca.
2200 elever til Nysgjerrigper-konkurransen. Elever på alle trinn på barneskolen deltar. Lenger ned ser du
oversiktene over hvem som er med i år.
Det er stor variasjon i forskningstemaene, fra surt godteri til hvordan katter snakker. Noen har forsket
på om sykkel er den beste måten å komme seg til skolen på - andre på hvorfor ikke alle som sykler
bruker hjelm.

På Hornnes barneskule har 1. klasse forsket på hvordan katter snakker.

Her er to av forskningsprosjektene som er med i år. De har forsket på sykling - på to ulike måter. 7A på Haslum skole har
forsket på hva som er beste måten å komme seg til skolen på, med tanke på tid, pris, miljø, trygghet og hvor mye energi
man bruker. 2A på Testmann minnes skole har forsket på hvorfor ikke alle bruker hjelm når de sykler.

Prosjektene som deltar
Vi har delt alle prosjektene inn i fire regioner. Klikk på hver region for å se hvilke prosjekter som deltar.

Prosjekter fra region nord
Her finner du prosjekter fra Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Bispehaugen Skole - 7a: "Hvorfor foretrekker noen Coca Cola og andre Pepsi, og kjenner man i det hele tatt
forskjellen?" (Trondheim)
Bispehaugen Skole - 7B: "Hvorfor går man på den kafeen man går på?" (Trondheim)
Glomfjord skole - 6. klasse: "Brødprosjektet" (Glomfjord)
Glomfjord skole - Jacob og Bassam - 6. klasse: "Hvilken Big One er best?" (Glomfjord)
Glomfjord skole - Luna og Oliver - 6. klasse: "Hvilken julemat er best?" (Glomfjord)
Glomfjord skole - Malisa, Dina og Aliaa - 6. klasse: "Hva liker elevene i 6. klasse best av syrisk, thai og afghansk
mat?" (Glomfjord)
Glomfjord skole - Timian og Sebastian - 6. klasse: "Joggebukse vs dongeribukse" (Glomfjord)
Glomfjord skole - Vilmer og Markus - 6. klasse: "Hvorfor går det ras?" (Glomfjord)
Ibestad Skole - 5. og 6. trinn: "Hvorfor er det tiltrekkende med store bryster og stor rumpe?" (Hamnvik)
Kanebogen Skole - 4A: "Hvorfor blir man sint?" (Harstad)
Kanebogen skole - 4B: "Hvilket stoff på klær klør minst?" (Harstad)
Namsskogan Skole - 1.-4. klasse: "Hesten i gamledager, Hvordan visste Adam og Eva hvordande skulle få til
mer liv på jorda?, Hva lekte og gjorde oldeforeldrene våre da de var 6 / 7 år gamle?" (Namsskogan)
Nesna skole - 4. klasse: "Hvordan kan vi lære oss å like all slags mat?" (Nesna)
Rosmælen skole - 6. trinn: "Hvordan påvirkes livet vårt av skjermer?" (Kvål)
Testmann Minne skole - 2A: "Hvorfor bruker ikke alle hjelm når de sykler?" (Leksvik)
Trondheim International School - 6. trinn: "Hvordan påvirker musikk en persons humør og hva er det som
bidrar til at følelsene blir påvirket?" (Trondheim)
Tverlandet skole - 5.-7. klasse: "Hva vil skje hvis to grupper forsker på samme oppgave - vil de finne de samme
svarene?" (Leirfjord)

Prosjekter fra norske skoler i utlandet
Her finner du prosjekter fra norske skoler i andre land.
Den Norske skole Gran Canaria - 5. og 6. klasse: "Hvilken frukt eller grønnsak gir mest strøm?" (Barranco de la
Verga)
Den norske skolen i Brussel - 1.-3. trinn: "Har lunsjen vår noe å si for konsentrasjonen på slutten av
skoledagen?" (Waterloo)

Prosjekter fra region sør
Her finner du prosjekter fra Agder, Rogaland, Vestfold og Telemark
Berge Barneskole - Grupper: 6 ulike prosjekter (Lyngdal)
Botne skole - 5B: "Hvorfor liker vi forskjellige ting?" (Holmestrand)
Brentemoen skole - 3. trinn: "Hvorfor liker hummeren råtten fisk?" (Lillesand)
Brentemoen skole - 5. trinn: "Hvorfor bruser colaen når vi har mentos oppi?" (Lillesand)
Buggeland skole - 7A og 7B: "Hvordan glede andre i en tid vi ikke kan være nære?" (Sandnes)
Drangedal 10-årige skole - 6A: "Hvorfor går tida fort når man har det gøy?" (Drangedal)
Dysjaland skule - 6A: "Hvordan bør vi oppbevare brød?" (Tjelta)
Herstad skole - 6. trinn: "Hvorfor liker vi å bli lest for?" (Nøtterøy)
Hornnes barneskule - 1. klasse: "Korleis snakkar kattar?" (Evje)
Jåtten skole - 7B: "6 prosjekter" (Stavanger)
Kringsjå skole - 2. trinn: "Hvorfor leker barn, og nesten aldri de voksne?" (Kristiansand)
Lovisenlund Skole - 6. Trinn: "Hjelper det å stikke et lite hull i egget før man koker det, for å unngå at egget
sprekker?" (Kristiansand)
Lura Skole - 7a og 7b: 8 ulike prosjekter (Sandnes)
Presterød barneskole - 4A: "Hvorfor er mennesker gode i forskjellige ting?" (Tønsberg)
Presterød barneskole - 4B: "Hvorfor kan ikke babyer gå med en gang de blir født, slik som mange dyr kan?"
(Tønsberg)
Risør barneskole - 3A: "Hvorfor kommer en boomerang tilbake når vi kaster den?" (Risør)
Risør barneskole - 3C: "Hvorfor blir vi glade av å kose med dyr?" (Risør)
Samfundets skole Sentrum - 7. klasse: 4 prosjekter om cola, merkeklær, dyr og billig mat og Non-stop
(Kristiansand)
Sandøya Montessoriskole - 5.-7. trinn: "Hvilken bro holder mest vekt?" (Brevik)
Sandøya Montessoriskole - 5.-7. trinn: "Finnes det strøm i mat?" (Brevik)
Sandøya Montessoriskole - 5.-7. trinn: "Hvilken plante vokser seg sterkest?" (Brevik)
Sandøya Montessoriskole - 5.-7. trinn: "Hvor på tunga smaker man mest?" (Brevik)
Sjernarøy oppvekstsenter - 5.-6. trinn: "Hva skjer dersom halvparten av klassen spiser usunn lunsj i 4 dager og
den andre delen av klassen spiser sunt i 4 dager?" (Sjernarøy)
Solås skole - 5. klasse: "Hvordan påvirkes miljøet om vi får ha mobil i friminuttene?" (Ålgård)
Solås skole - 5c: "Hvorfor er noen mykere i kroppen enn andre?" (Ålgård)
Storevarden skole - 1.trinn: "Hva ler vi av?" (Sola)
Storevarden skole - 2 trinn: "Hvorfor kommer det krystaller på isen?" (Tananger)
Storevarden skole - 3.trinn: "Hvorfor blir tyggisen hard?" (Tananger)
Storevarden skole - 4. trinn: "Hva skal til for å skyte en fotball langt og høyt?" (Tananger)
Storevarden skole - 5. trinn: "Hvorfor kjøper vi nye ting?" (Tananger)
Storevarden skole - 6. trinn: "Hva bør vi vanne blomsten primula med?" (Tananger)
Storevarden skole - 7. trinn: "I fyr og flamme - hvilke brannfarlige ting har vi på 7.trinn i hjemmene våre?"
(Sola)
Utsira skole - 1. og 2. trinn: "Hvorfor lager vi sikk sakk mønster på maten når vi tar på ketchup?" (Utsira)
Vardenes skole - 7A: "Hvordan påvirker frokost og lunsj konsentrasjonen vår?" (Stavanger)
Vardenes skole - 7B: "Noen liker ekte fruktsmak. Andre liker kunstig fruktsmak. Hvorfor er det slik?"
(Stavanger)
Vesterdalen Skole - 5.-7. klasse: "Vokser frøene raskere hvis frøene har ligget i vann før planting?" (Kvinesdal)
Vikeså skule - 7. klasse: "7 prosjekter" (Vikeså)

Prosjekter fra region vest

Her finner du prosjekter fra Vestland, Møre og Romsdal
Austebygd skule - 5.-7. trinn: "Kvifor smakar maten ulikt i ulike situasjonar?" (Sletta)
Fresvik EnSpire Skule - Mellomtrinnet: "Prosjekt vasstett" (Fresvik)
Grasdal skule - 7A: "Kvifor forsvinn skrifta når vi visker med viskeler?" (Frekhaug)
Haukås skole - 5. trinn: "Hvorfor blir tyggis hard?" (Breistein)
Rolland skole - 3b: "Hvorfor er det så mye brostein i Bergen sentrum?" (Ulset)
Skjold skole - 6. trinn: "Hva fører til redsel for mørket?" (Rådal)
Strusshamn - 4A: 6 ulike prosjekter (Strusshamn)
Strusshamn skole - 4B: "Hvordan jobber vi best mulig?" (Strusshamn)

Prosjekter fra region øst
Her finner du prosjekter fra Oslo, Viken og Innlandet.
Alvdal barneskole - 7. trinn: 9 ulike prosjekter (Alvdal)
Bekkestua barneskole - 2A: "Hvorfor liker barn godteri bedre enn voksne?" (Bekkestua)
Bekkestua Barneskole - 2B: "Hvorfor krangler jenter mer enn gutter?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - 3a: "Hvorfor kommer det klumper i melken?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - 3B: "Hvorfor får man tårer av å skjære løk?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - 6a: "Hvorfor liker noen surt godteri mens andre ikke?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - 6B: "Hva slags mat liker de aller fleste?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - 6c: "Hvilken smak liker folk minst? Hvorfor?" (Bekkestua)
Bekkestua barneskole - Klasse 3C: "Hvorfor blir ofte hjemmelagde pannekaker brune på den ene siden og
prikkete brun på den andre siden?" (Sandvika)
Bondi - 4A: "Hvorfor blir vi avhengige av skjerm?" (Asker)
Bondi - : "Hvor kommer olje fra?" (Asker)
Bondi skole - Elever i 4A: "Hvorfor gir vi bort så mye klær til Fretex og hva skjer med klær som er ødelagt?"
(Asker)
Eikeli - 4C: "Hva gjør oss trøtte?" (Sandvika)
Eikeli skole - 4a: "Hvorfor liker vi forskjellig musikk?" (Sandvika)
Eikeli skole - 4B: "Hvorfor får man gåsehud?" (Hosle)
Fjerdingby skole - 5A og 5B: "Hvorfor løper gutter fortere enn jenter?" (Fjerdingby)
Grunnskolen Oslo Kristne Senter - 7. trinn: "7 prosjekter" (Kjeller)
Hallingstad skole - 4. trinn: "Hvordan får man motiverte elever?, Hvordan lage slim som ikke klistrer seg?,
Hvordan plante karse for å få det til å vokse fort?" (Tranby)
Haslum Skole - 7A: "Hva er den beste måten å komme seg til skolen på for en 7.klassing?" (Bekkestua)
Hedemarken friskole - 4. klasse: "Hvorfor har vi tacofredag?" (Ådalsbruk)
Hedemarken Friskole - 7. klasse: "Hvorfor har de fleste jenter langt hår?" (Ådalsbruk)
Henumarka skole - Klasse: "Hvorfor hoster vi" (Tranby)
Holmen skole - 1C: "Hvorfor er det viktig å vaske henda?" (Oslo)
Holmen skole - 2A: "Vokser trær av seg selv?" (Oslo)
Holmen skole - 4B: "Hvordan får vi gåsehud?" (Oslo)
Holmen skole - 1A: "Hva gjør at mat råtner?" (Oslo)
Holmen skole - 2B: "Hvilken brødskive mugner først?" (Oslo)
Holmen Skole - 2C: "Hvorfor har man navn?" (Oslo)
Holmen skole - 4A: "Når får man gåsehud?" (Oslo)
Holmen skole - Holmen Pluss: ""Opplevelse av luft"" (Oslo)
Korsgård skole - 5A: "Hvorfor er gutter sterkere enn jenter?" (Askim)

Korsgård skole - 5B: "Hvorfor tygger man tyggegummi?" (Askim)
Luhr skole - Olivia, Michelle og Blessing: "Hvordan ble språket til?" (Lørenskog)
Luhr skole - Forskespiren TLM: "Hvorfor slutter man å vokse" (Lørenskog)
Nordby skole - 3.klasse: "Hvorfor banner vi, og hvem banner mest av gutter og jenter?" (Nordby)
Nøklevann skole - 7. trinn: "Presterer man bedre av å spise sunn mat?" (Oslo)
Roverud barneskole - 6.trinn: "5 prosjekter" (Roverud)
Skavanger skole - 5 klasse: "Hvorfor skvetter vi når vi blir skremt?" (Kongsberg)
Tåsen skole - 7c: "Hvorfor testes vaksiner på dyr og ikke mennesker" (Oslo)
Vang skole og ressurssenter - 7. trinn: "Hvem er best i spill av gutter og jenter?, Hvem lærer best av dem med
lekser og dem uten?, Sover man best på gulvet eller i senga?, Blir man mer mett av usunn mat eller sunn
mat?" (Dilling)
Vik skole - Fenris, 6 .trinn: "Hvorfor liker vi så godt søte ting og kan vi bytte ut frukt med godteri?" (Røyse)
Vik skole - Sleipner, 6.trinn: "Er det forskjell på holdbarhet på hjemmelagd burger og butikk-kjøpt, på benken
og i kjøleskap med ulik innpakking?" (Røyse)
Ytre Enebakk skole - 5C: Vet voksne i Ytre Enebakk hvor mye 1 meter er? (Ytre Enebakk)

(Listene vil bli oppdatert etterhvert som vi blir helt ferdige med registreringen.)

