Mars 2021

Om prosjektet:
Dette har vært et spennende og lærerikt prosjekt hvor elevene har fått legge føringene. Hele
prosjektet, fra valg av problemstilling, hypoteser, arbeidsmåter og gjennomføring har blitt til
ut fra elevenes ideer, tanker og meninger. Dette har vært motiverende for elevene, da de
opplever å bli tatt på alvor, de har fått jobbe med et selvvalgt tema, og de har fått ansvar for
ulike deler av prosjektet. Lærerne som har fulgt dette prosjektet har styrt rammene rundt
prosjektet, stilt kritiske spørsmål for å få elevene til å ta gode avgjørelser og gitt elevene
frihet og ansvar.
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1. Dette lurer vi på
Vi startet dette prosjektet med å se noen korte filmsnutter fra nysgjerrigper.no, som handlet
om å undre seg og stille spørsmål. Deretter snakket vi sammen i klassen, og vi kom med så
mange spørsmål vi bare klarte om ting vi lurte på. Det ble en ganske lang liste! Så måtte vi se
nærmere på disse, og se hvilke som egnet seg til forskning. Vi utelukket de spørsmålene som
enten kunne googles, som var vanskelig å forske på (vi hadde ingen papegøyer tilgjengelig
dessverre) eller som kanskje ikke var så relevante for andre enn oss (men hvorfor får vi
egentlig ikke ha tyggis i friminuttene på skolen vår?). Da stod vi igjen med et par spørsmål
som klassen stemte over. Det ble klart flertall for den problemstillingen vi gikk for, nemlig

“Hvorfor foretrekker noen Coca Cola og andre Pepsi,
og kjenner man i det hele tatt forskjellen?”

Vi synes det virket som et morsomt spørsmål å forske på, og det var noe som alle i
klasserommet interesserte seg for. Vi har opp gjennom årene hatt en del diskusjoner om hva
som er best av nettopp Coca Cola og Pepsi, og det er mange sterke meninger. Det er ikke
mulig for oss i 7a og bli enige om at den ene brusen er bedre enn den andre. Klassen fant
derfor ut at vi kunne forske på hvorfor vi liker forskjellig brus; Hvordan kan vi være så like
på mange måter, men likevel ha så forskjellige meninger om brus? To bestevenner kan begge
ha taco som favorittmat, men når det kommer til drikke, er de helt uenige om det skal kjøpes
inn Cola eller Pepsi. Cola vs Pepsi er også en velkjent diskusjon også utenfor vårt klasserom,
og det er et spørsmål de aller fleste har en mening om. Mange har prøvd seg tidligere med
meningsmålinger for å finne ut hva som er den mest populære brusen, men vi ville derimot
snu litt på det - vi vil ikke vite hva som er mest populært, men hvorfor vi er så uenige om
smaken...
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2. Hvorfor er det slik?
Etter å ha bestemt problemstilling, begynte vi å snakke om hvorfor vi tror noen liker den ene
brusen og noen den andre. Etter en felles diskusjon i klassen kom vi dermed opp med disse
tre hypotesene:
1) Vi tror man liker best det man har vokst opp med hjemme.
2) Vi tror at det er fordi vi har forskjellige smaksløker.
3) Vi tror at noen ikke kjenner forskjellen i en blindtest.
Vi tror man liker best det man har vokst opp med hjemme:
Den første hypotesen kom vi på da vi snakket om at de fleste i klassen liker best den brusen
de har hjemme, og det er trolig den samme brusen som de har drukket opp gjennom
oppveksten. Men stemte dette for flere, utenfor klasserommets fire vegger? Vi måtte finne ut
av nettopp det.
Vi tror at det er fordi vi har forskjellige smaksløker:
Videre begynte vi å snakke om smak, og at vi liker forskjellige ting. Kunne smaksløkene
være svaret på problemstillingen vår? Vi kunne litt om smaksløkene fra før, men det var også
mye vi ikke visste. Dette ville vi derfor se nærmere på.
Vi tror at noen ikke kjenner forskjellen i en blindtest:
Er det egentlig smaken til “Coca Cola” eller “Pepsi” vi foretrekker, eller er det mer tanken på
at vi foretrekker det ene foran det andre som spiller inn? Kjenner flertallet igjen smaken av
sin favorittbrus om de ikke vet hva de drikker? Klassen tenkte at dette kunne være en mulig
forklaring, som ikke minst ville bli veldig spennende å undersøke!
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3. Legg en plan
3.1 Hvordan skulle vi undersøke hypotesene?
For å kunne bestemme hvordan vi skulle undersøke hypotesene våre, startet vi med å lese oss
opp på de ulike metodene. Deretter gikk vi gjennom hypotesene på nytt og diskuterte hvilke
metoder som passet best for å undersøke hver av de tre ulike hypotesene.

Vi så at hypotese 1 kunne undersøkes med både spørreundersøkelse og intervju. På denne
måten kunne vi både samle mye data fra mange personer ved hjelp av spørreskjema. Samtidig
kunne vi få frem mer bakenforliggende forklaringer eller historier gjennom et utfyllende
intervju.

Til hypotese 2 trengte vi hjelp fra noen som kunne mer enn oss. Vi ville derfor kontakte en
ekspert (eller flere) for å få bekreftet eller avkreftet om denne hypotesen kunne være et svar
på problemstillingen vår.

Hypotese 3 handlet om hvorvidt man faktisk kjenner forskjellen på Cola og Pepsi om man
ikke vet hva vi drikker. Vi måtte derfor gjennomføre en blindtest med Cola vs Pepsi.

3.2 Fire grupper:
Klassen ble deretter delt i fire grupper. Gruppene fikk ansvar for henholdsvis
spørreundersøkelse, intervju, kontakte en ekspert og blindtest. Gruppene som jobbet med
spørreundersøkelse og intervju måtte både lage spørsmål, utforme skjema/intervju og legge
en plan for gjennomføringen for datainnsamlingen. Disse gruppene måtte også ta hensyn til
Covid-19, og dermed lage en plan som sikret en trygg gjennomføring for både oss og de vi
skulle stille spørsmål og intervjue. Begge gruppene lagde plakater som vi hang opp på
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skolens personalrom for å invitere ansatte på skolen til å melde seg for intervju eller svare på
spørreskjema. Disse elevene måtte også analysere spørreskjemaene og intervjuene, for å telle
opp hvilke påstander som stemte for hvor mange.

Kontakt en ekspert-gruppa fikk først i oppgave å lese seg opp på smakssansen og smaksløker.
De måtte både bruke lærebok i naturfag, bibliotek og internett for å kunne forstå mer om
smaksløkene. De trengte denne bakgrunnsinformasjonen for å finne ut nøyaktig hva
ekspertene måtte hjelpe oss med å forklare. Deretter måtte gruppa formulere spørsmål som
kunne bidra til å belyse hypotese 2. De jobbet også med å finne aktuelle “eksperter” å
kontakte, både i Norge og utlandet.

Den siste gruppa måtte diskutere hvordan blindtesten skulle kunne gjennomføres på best
mulig måte. De måtte ta stilling til alle sider ved gjennomføringen. For eksempel diskuterte
de om man skulle ha bind for øynene, eller ikke, “skal vi teste Coca Cola mot Pepsi, eller skal
vi også inkludere de sukkerfrie variantene?”. Denne gruppen fikk også ansvar for budsjett og
å skrive søknad til “Nysgjerrigperfondet” for å søke om penger til gjennomføring av
blindtesten. Denne elevgruppa var derfor rundt for å hente inn priser.

Alle gruppene fikk i oppgave å skrive eller fortelle om deres planlegging og hva de har gjort
til denne rapporten. Enkelte elever fikk også i oppgave å skrive informasjon til bestemte deler
av rapporten.
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4. Hent opplysninger
4.1 Spørreundersøkelse:
(Selve spørreskjemaet som ble brukt, ligger som vedlegg på side 19).
Vi ønsket å innhente data fra flest mulig personer, i de fleste aldersgrupper og av begge
kjønn, slik at svarene våre kom fra en blandet gruppe med mennesker. Samtidig måtte vi
hensynta smittesituasjonen i Trondheim. Vi måtte derfor bruke nærkontaktene våre mest
mulig. Vi gjennomførte spørreundersøkelsen på den andre klassen på trinnet vårt, en del
lærere på skolen vår, samt at alle i klassen tok med minst to spørreskjema hjem og spurte
noen de kjente, enten over telefon eller i hjemmet. På denne måten fikk vi 52 utfylte
spørreskjema. Elevene på denne gruppa måtte gå igjennom alle spørreskjema, og telle opp
hvor mange som likte cola best, og som var vokst opp med cola, pepsi, en annen brus, osv
osv. De fylte inn resultatene i et skjema som vist under her:
De som liker Cola best
av Cola vs Pepsi

Hvor mange liker cola best av pepsi/cola: 21
...og vokste opp med cola: 14
...og vokste opp med bare pepsi: 0
...og vokste opp med ingen brus: 0
...og vokste opp med en annen brus: 6
...og vokste opp med både cola og pepsi: 1

De som liker Pepsi best
av Cola vs Pepsi

Hvor mange liker pepsi best av pepsi/cola: 22
...og vokste opp med pepsi: 4
...og vokste opp med cola: 8
...og vokste opp med ingen brus: 5
...og vokste opp med en annen brus: 2
...og vokste opp med både pepsi og cola: 3

Hvor mange likte pepsi og cola like mye: 8
Hvor mange liker ikke verken pepsi eller cola: 1

Her forventet vi jo å se at de som vokste opp med Cola foretrakk Cola, og de som vokste opp
med Pepsi foretrakk Pepsi. 22 personer oppga at de vokste opp med Cola i
barndomshjemmet. Av disse 22 likte 14 stykker Cola best i dag, og 8 likte Pepsi best i dag.
En ganske stor del av de som vokste opp med Cola har dermed byttet brus til Pepsi.
Tror du du kjenner du forskjell på Pepsi/Cola i en blindtest?
Totalt antall ja: 37
Pepsifans som sier ja: 18
Colafans som sier ja: 15
Liker begge like mye og sier ja: 4
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Totalt antall nei: 13
Pepsifans som sier nei: 2
Colafans som sier nei: 6
Liker begge like mye og sier nei: 4
Liker ingen av dem og sier nei: 1
Vet ikke: 2
Pepsifans som sier vet ikke: 2

Her ser vi at 71% av alle de spurte tror de kjenner forskjellen på pepsi og cola i en blindtest.
4.2 Intervju:
Spørsmålene fra intervjuet ligger som vedlegg på side 20.
Fra intervjugruppa gikk elevene sammen to og to og intervjuet et utvalg ansatte på skolen,
samt elever fra hver klasse fra 3. trinn og oppover, på trygg avstand. En elev stilte spørsmål
mens den andre noterte svar. Noen elever tok også med intervju hjem for å intervjue noen de
kjente. På denne måten fikk vi inn 32 intervju med en god blanding av unge og eldre.

På spørsmålet om hvorfor de liker den ene brusen bedre enn den andre, var det veldig mange
fra både “team Cola” og “team Pepsi” som forklarte at deres favorittbrus smakte bedre enn
den andre. En annen forklaring som en del brukte, var at de mente den ene brusen hadde mer
kullsyre enn den andre, og at det ble for mye for dem. Både Pepsi og Colafans brukte denne
forklaringen. Andre forklaringer som kom frem var at “Jeg liker Cola best fordi det er
forfriskende”, “jeg liker Cola best fordi Pepsi smaker kunstig”, “Jeg drikker Pepsi max fordi
den er uten sukker”. Et av intervjuobjektene forklarte at hun egentlig foretrakk Cola, helt til
hun hadde fått omgangssyken, og hadde blitt servert utrørt Cola uten kullsyre. Etter det taklet
hun ikke lenger tanken på Cola, og begynte å drikke Pepsi. På spørsmål om hvorvidt
pakningen på brusen eller brusens popularitet hadde noe å si, svarte intervjuobjektene at det
trodde de ikke.

4.3 Kontakt en ekspert:
Elevene på denne gruppa hadde lest seg opp på temaet smak, og hadde skrevet gode spørsmål
ut i fra teorien og det vi ville finne svar på. Dessverre viste det seg at det ikke var så lett å
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kontakte en ekspert som vi ønsket. Vi sendte e-poster til både leger, tannleger og forskere
som hadde skrevet artikler om tema, men ingen svar kom i retur. Heldigvis hadde vi en elev i
klassen som skulle spørre sin mor om hun hadde noen kollegaer som kunne hjelpe oss, og
dermed fikk vi endelig svarene vi trengte.
4.3.1 Her er e-posten vi sendte:
Hei!
Vi er 15 elever som går i klasse 7a på Bispehaugen skole i Trondheim, og vi har meldt oss på
«Nysgjerrigperkonkurransen», en konkurranse arrangert av Forskningsrådet.
Vi har valgt å forske på noe som vi har lurt på lenge, og ofte diskutert i klasserommet:
Hvorfor foretrekker noen Coca Cola og andre Pepsi (Max), og kjenner man i det hele tatt forskjellen?
Vi har laget oss et par hypoteser som vi tenker kan være en mulig forklaring:
● Vi tror man foretrekker det man har vokst opp med hjemme.
● Vi tror man har forskjellige smaksløker, og dermed oppfatter brusene ulikt.
● Vi tror man egentlig ikke klarer å kjenne forskjellen i en blindtest.
Vi trenger derfor hjelp av en ekspert til å forklare oss litt mer om smaksløker, og om dette kan være et mulig
svar på problemstillingen vår.
Vi lurer derfor på om du kunne svart oss på følgende spørsmål:
1. Stemmer det at folk har forskjellige smaksløker? Og oppfatter smak ulikt?
2. Er smaksløkene med på å avgjøre hvilken brus man liker best?
3. Vi opplever ofte at to stykker kan ha samme favorittmat, men være totalt uenige om Pepsi vs Cola…
Hvorfor?
4. Hva liker du best av Coca Cola og Pepsi?
På forhånd hjertelig takk for hjelpen!
Mvh 7a på Bispehaugen skole

4.3.2 Her er svarene vi fikk:

(Alle har samtykket til at vi kan gjengi navnene og svarene deres i rapporten).
Svar fra Tora Bonnevie (utdannet lege, og har ph.d. fra Kavliinstituttet. Førsteamanuensis
ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Underviser på
masterprogrammet i Neuroscience):
Hei!
For et spennende prosjekt, her var det mange gode spørsmål! Tenker dere å gjennomføre en blindtest også?
Når det gjelder smaksløker og smakssansen, så kan jeg dessverre ikke veldig mye om dette (uten å lese meg
opp), men jeg kjenner i alle fall noen som kan en del, så dersom jeg får lov kan jeg gjerne videresende
spørsmålene til en av dem? Med mindre Wenche oppklarer mysteriet, da såklart!
Jeg kan mer om hva vi tenker om ting, og er i alle fall enig med dere i at cola-vs-pepsi-preferansen nok kan
påvirkes av hva man har vokst opp med hjemme, evt andre ting man relaterer til de to drikkene. Men det
svarer jo ikke på hva smaksløkenes rolle i det hele er.
Nå ble jeg nysgjerrig på dette spørsmålet selv! Jeg har aldri likt verken Cola eller Pepsi, men cola-smågodt
(sure føtter) liker jeg, det er jo rart.
Mvh Tora
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Svar fra Wenche Moe Thorstensen (overlege på Øre-nese-hals avdelingen på St. Olavs og
førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. Underviser
på medisinstudiet, og er nestleder for utdanning på instituttet):
Hei,
Ja, dette var spennende. Jeg sender dere denne videosnutten fra Newton, der Ståle og Zelda forklarer
hvordan smaksløkene fungerer https://www.nrk.no/video/test-av-smakslokene_94984
For å komplisere det hele så er 80 % av smak egentlig lukt. Når vi spiser og drikker så har vi smaksløkene på
tungen som registrerer de 5 ulike smakene, men i tillegg så «vandrer» duftmolekylene opp mot luktenerven
som ligger øverst i nesen. Det som da skjer er at smaken som vi smaker er en kombinasjon av både smak og
lukt.
Se på dette- og ta gjerne kontakt dersom det er mer dere lurer på.
Mvh Wenche

Svar fra Erik Stamland Nilssen (har ph.d. fra, og er forsker ved Kavliinstitutt for
nevrovitenskap. Har undervist på masterprogrammet i Neuroscience):
Hei!
Så interessant prosjekt, gøy med en vitenskapelig tilnærming til den evige debatten om cola vs pepsi
Jeg skal prøve så godt jeg kan å svare på spørsmålene, ut fra hukommelsen.
1.

Stemmer det at folk har forskjellige smaksløker? Og oppfatter smak ulikt?

Alle mennesker kan gjenkjenne fem ulike smaker: Søtt, surt, bittert, salt og umami (smaken av kylling/kjøtt).
Som regel er hver smaksløk i stand til å signalisere alle fem smakene, men noen smaksløker kan være mer
spesialiserte for en smak. For eksempel har vi smaksløker som er best egnet (mest sensitiv) til søt smak,
mens andre er best egnet til bitter smak. Det som kan påvirke at mennesker oppfatter smak ulikt er at folk har
ulike mengder av de forskjellige smaksløkene. For eksempel kan en person ha flere smaksløker som er
spesialisert for søt smak, mens andre kan ha flere som er spesialisert for surt, salt, bittert eller umami. Denne
ulike sammensetningen av smaksløker kan påvirke hvordan vi oppfatter smaken av mat og drikke.
2.

Er smaksløkene med på å avgjøre hvilken brus man liker best?

Den ulike sammensetningen av smaksløker, som beskrevet over, vil absolutt påvirke hvilken brus man liker
best. Hva brusen inneholder og hvordan dette passer med sammensetningen av smaksløker man har vil nok
påvirke om man liker en brus bedre enn en annen. Samtidig kan hvordan vi oppfatter smak endres, både over
tid men også som et resultat av hvor mye man drikker av en spesiell brus (som cola eller pepsi), for eksempel
kan man foretrekke noe man er vokst opp med hjemme fordi man har lært seg å like dette. Dette er fordi
informasjonen som sendes fra smaksløkene er tett koblet opp mot flere ulike områder i hjernen som, blant
annet, behandler belønning (hvilken opplevelse vi har av mat og drikke som velsmakende/mindre
velsmakende/ lite velsmakende).
3.

Vi opplever ofte at to stykker kan ha samme favorittmat, men være totalt uenige om Pepsi vs
Cola… Hvorfor?

Selve smaksopplevelsen av hva man spiser og drikker er et resultatet av mange kjemiske substanser i maten
som slippes ut og oppfattes av smakssystemet og luktesystemet. Faktisk er ‘smaken’ av mat tett koblet opp
med luktesystemet vårt (tenk på hvor lite maten smaker når vi forkjølet), i større grad enn ‘smaken’ av kald
drikke, som for eksempel cola og pepsi. Så det at man kan ha samme favorittmat er nok et resultat av både
hvilken sammensetning av smaksløker vi har, men også om vi oppfatter lukten av maten som god. I tillegg
spiller både syn (hvordan maten ser ut), tekstur (hvordan maten kjennes og føles; konsistens) og temperatur
(om maten er kald eller varm) inn. I tilfellet pepsi vs cola er nok hovedsakelig sammensetningen av
smaksløker, men også hva man har lært seg å like. Hvis man har vokst opp med å bare drikke pepsi kan man
ende opp med å naturlig foretrekke dette over en mer ukjent smak som cola.
4.

Hva liker du best av Coca Cola og Pepsi?
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Jeg liker best en iskald Pepsi Max.
Spennende om Øyvind har andre meninger
Hilsen Eirik

Svar fra Øyvind Arne Høydal (har ph.d. fra, og er postdoktor ved Kavliinstitutt for
nevrovitenskap. Har undervist på masterprogrammet i Neuroscience):

Hei!
Oi, det var eit spennande spørsmål faktisk
Det er nok for lenge sidan eg jobba med lukt til å kunne svare
inngående på det utan å lese meg opp men her er nokre tankar skutt fra hofta basert på min skrøpelige
hukommelse:
1.

2.

3.

4.

I smaksløkane er det sanseceller for salt, søtt, bittert, surt og umami. Det kan være at ulike
personar har litt ulik fordeling av sanseceller for desse ulike smakane, og at det kan være små
forskjeller i sensitiviteten til ulike sanseceller osv, men cola og pepsi er neppe så forskjellige i
balansen mellom søtt, surt, bittert, salt og umami at smakssignalet fra munnen til hjerna
(populasjonsresponsen) er veldig forskjellig for dei to brusene. Uansett vil dette smaksignalet
berre informere om balansen mellom søtt/surt/bittert/salt/umami medan beslutninga om kva
personen liker blir tatt høgare oppe i systemet i hjerna.
Smaksopplevelsen er samansett av signalet smaksløkane sender til hjerna og av signalet som
luktesystemet sender til hjerna. Sansecellene som registerer lukt er langt meir mangfaldige i kva
stoff dei kan reagere på enn det smakscellene er. Difor er det sannsynlig at forskjellen folk
opplever mellom cola og pepsi i stor grad skuldast forskjeller i luktene (aromaen) til cola og pepsi.
Dersom dei skal gjere blindtest kan dei jo sjå kor mange som klarer å merke forskjellen medan dei
held seg for nasa og samanlikne det med når dei også kan lukte brusa.
Sjølv om lukte- og smakssystemet gjer at ein kan kjenne forskjeller mellom ulike typar brus, blir
beslutninga om kva ein likar best tatt lenger oppe i hjerna. Her er trulig minner og vaner viktige, så
eg trur dei er inne på noko når dei gjetter at det kjem an på kva ein er vokst opp med sjølv om
andre minner og opplevingar også spelar ei rolle. Dersom ein for eksempel drikk pepsi til maten og
ein blir matforgifta kan ei assosiere pepsi med dette og miste smaken for det.
Valget mellom Cola og pepsi er implisitt ettersom kun Coca Cola fortjener å bli kalt Cola. Pepsi er
jo berre pepsi

Håper det var til hjelp! Ellers var det Eirik som jobba med smak i laben vår den gang så han har trulig meir
greie på det enn meg
Øyvind

Kort oppsummert: Ekspertene sier at alle mennesker har de samme fem typene smaksløker,
søtt, salt, surt, bittert og umami, men at det kan hende at vi har litt ulik fordeling av de ulike
smaksløkene. Samtidig mener Øyvind at Cola og Pepsi neppe er så forskjellige i balansen
mellom søtt, surt, bittert, salt og umami at smakssignalet er veldig forskjellig for Coca Cola
og Pepsi. De mener også at lukt kanskje har en enda viktigere rolle i smaksopplevelsen av
brusen enn smaksløkene i seg selv. Ekspertene ga derfor tips til at vi måtte gjennomføre
blindtesten først uten luktesans, og deretter med, for å se om luktesansen spilte en viktig rolle.
Vi kan lese at selve smaksignalet bare vil informere om balansen

mellom
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søtt/surt/bittert/salt/umami, mens avgjørelsen på hva vi liker blir avgjort oppe i hjernen.
Ekspertene har også troen på at det i stor grad handler om hva hvilken smak vi er vant til, og
hva vi forbinder smaken med. De ga også uttrykk for at de gjerne ville høre hva vi fant ut.

4.4 Blindtest:
Vi var heldige og fikk tildelt pengene vi søkte om fra “Nysgjerrigperfondet”. Dermed var det
bare å handle inn det vi trengte til blindtest. Vi hadde en elev som frivillig meldte seg til å stå
bak gjennomføringen av blindtesten, da denne eleven ikke likte brus og ikke ønsket å delta på
selve smakstesten. På denne måten fikk resten av klassen smake og gjette på brus. På grunn
av et fravær denne dagen ble det 13 elever som gjennomførte smakstesten.

Testingen ble gjennomført på et grupperom, med en og en elev inne av gangen. Elevene
måtte gjennomføre testen i blinde, da vi ikke ønsket at elevene skulle bruke andre inntrykk
enn smak for å gjette hvilken brus som var i hver kopp. Elevene brukte en
lue/pannebånd/skjerf etc for å ikke se. Hver elev fikk først smake på de fire brusene samtidig
som de holdt seg for nesa og gjettet på hvilken brus de smakte. Elevene måtte holde seg for
nesa helt til de hadde smakt og svart på alle de fire koppene, slik at de ikke skulle lukte noe
før koppen var fjernet fra ansiktet deres. Deretter fikk de smake på nytt uten å holde for nesa.
Elevene fikk smake på brusen i forskjellig rekkefølge, slik at det ikke var noen vits i å fortelle
de andre i klassen hva de trodde brus nr. 1 eller 2 var. Alle koppene var merket med tall fra
1-4 for at eleven som delte ut koppene lett kunne notere de andres svar på en systematisk
måte, men at vi ikke avslørte noe om en av testerne skulle klare å se litt gjennom lua si
likevel. I tabellen under viser vi oversikten for hva elev 1 til og med elev 13 gjettet at de
smakte på. Korrekt gjetting er markert med gult. “Cola” står for Coca Cola (med sukker),
“Pepsi” betyr Pepsi (med sukker), “Cola us” står for Coca Cola uten sukker, og “Pepsi max”
betyr selvsagt Pepsi max. (Tabell på neste side)
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(Tabell 1: Resultater blindtest Cola vs Pepsi)
Ved å studere tabellen ser vi flertallet av gjetningene var feil. Når elevene holdt for nesa var
17 av 52 gjetninger korrekte, mens når de ikke holdt for nesa var 15 av 52 gjetninger
korrekte. Mange av elevene kommenterte at det var veldig vanskelig å kjenne forskjell på de
fire koppene, både med og uten nese. Et par elever ble derimot veldig overrasket over å ha
tatt så mye feil, da de var så sikre på at de hadde gjettet riktig brus.

Bilde: Pappkopp med ukjent brus under blindtest.
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5. Dette har vi funnet ut
5.1 Hypotese 1: Vi tror man liker best det man har vokst opp med hjemme:
-

Stemmer ikke

Dette var en hypotese både vi og ekspertene våre hadde tro på. Likevel ser vi at det ikke er
noen automatikk i at man holder fast ved den brusen man drakk i barndommen. Mange får
øynene opp for den andre brusen og begynner å favorisere denne. Vi må også huske at Pepsi
Max kom til norske butikker først i 1993. Mange av de vi har snakket med har nettopp denne
varianten som sin favorittbrus, men for mange fantes altså ikke denne brusen i deres
barndom. Vi klarte dessverre ikke å finne ut hvorfor de som har vokst opp med en brus, i dag
foretrekker den andre, med unntak av et intervjuobjekt. Denne personen forbandt brusen fra
barndommen med sykdom. Kanskje er det påvirkning fra venner eller andre, reklame eller
andre faktorer som spiller inn og avgjør hvilken brus man ender opp med som favorittbrus.

5.2 Hypotese 2: Vi tror at det er fordi vi har forskjellige smaksløker:
-

Stemmer ikke

Ekspertene avkreftet at vi har forskjellige smaksløker, men antydet samtidig at vi trolig har
forskjellig mengde av de ulike smaksløkene. Likevel mente de at det trolig var så små
forskjeller i balansen mellom søtt, surt etc at det neppe er smaksløkene våre som kjenner den
store forskjellen på Pepsi og Cola som mange mener det er. Vi fikk forklart hvordan lukt
spiller inn på smakssansen, og at det kanskje var dette som utgjorde forskjellene mellom
Pepsi og Cola. Samtidig fikk vi påpekt at hva vi liker og ikke liker er et valg som blir tatt i
hjernen, som kan påvirkes av langt flere ting enn bare smaksløkene.

5.3 Hypotese 3: Vi tror at noen ikke kjenner forskjellen i en blindtest:
-

Stemmer ganske bra

Det er korrekt at mange ikke klarte å kjenne forskjellen i en blindtest. Det var noen som
klarte å gjette et par riktige, men det store flertallet viste at det ikke var lett å skille mellom
Cola og Pepsi, både med og uten sukker. Vi må selvsagt ha i bakhodet at dette er en liten
undersøkelse, og at alle de som smakte i testen er 7.klassinger. Man må derfor være klar over
at resultatene kunne sett annerledes ut med flere deltakere. Kanskje hadde vi fått andre
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resultater om testerne hadde et større aldersspenn, det kan jo hende at smak endrer seg med
alderen, og at eldre mennesker lettere kan kjenne forskjeller på brus. Å teste dette lot seg ikke
gjennomføre, da vi måtte sette smittevernshensyn først. Våre resultater gjenspeiler derfor
smaksopplevelsen hos elevene i vår klasse.
Ekspertene våre var jo inne på at de mente at det var små forskjeller i forholdet og balansen
mellom søt, sur, salt, bitter og umami. De mente jo videre at luktesansen kanskje var enda
mer vesentlig for å kunne kjenne forskjeller i brusenes smak. I blindtesten vår så vi derimot at
vi fikk færre korrekte da elevene fikk bruke luktesansen i tillegg til smakssansen. Vi må
riktignok ta høyde for at testen kanskje ikke ble gjennomført perfekt. Var det noen som ikke
holdt for nesa hardt nok slik at de likevel luktet på runde en av smakingen? Var det flaks og
tilfeldigheter som gjorde at elevene fikk litt mer riktig på første smaksrunde da de holdt for
nesa? De funnene vi har gjort mener vi uansett er interessante. Vi ser at veldig mange påstår
at de kjenner så stor forskjell i smak mellom sin favorittbrus og den man ikke liker, men så
viser det seg at man ikke klarer å skille dem fra hverandre i en blindtest. Vi så jo også
gjennom spørreundersøkelser og intervju at flertallet mente man kunne kjenne forskjell på
Cola og Pepsi i en blindtest, og de mente at det var store forskjeller i smak hos Pepsi og Cola.
Det er tydelig at hjernen vår, og bevisstheten på at “nå drikker jeg min favorittbrus, nam nam
nam” eller “denne brusen liker jeg ikke, æsj” overstyrer den faktiske smaksopplevelsen som
smaksløkene og luktesansen faktisk tar inn. Etter vel gjennomført blindtest fikk elevene
drikke et glass med valgfri brus, og diskusjonene pågikk ivrig “hvordan kan du like Cola, det
er jo såå ekkel ettersmak”. “Cola smaker så mye bedre, Pepsi smaker jo bare falskt”. Dette
var elever som noen minutter tidligere ikke hadde klart å skille sin favorittbrus fra de andre i
blindtesten, men som nå virkelig koste seg med et glass brus, så fort hun eller han fikk vite at
glasset faktisk inneholdt sin favorittbrus - noe som må kunne sies å være ganske interessant...
5.4 Så, hvorfor foretrekker man egentlig Coca Cola eller Pepsi?
De funnene vi har gjort, tyder på at det ikke nødvendigvis er smaken i seg selv, men ofte
bevisstheten om at du drikker den ene eller andre brusen, som gjør at du syns det smaker
godt. Vi så at det ikke nødvendigvis var den brusen man var vant til fra hjemme, men at man
på et eller annet tidspunkt velger den ene brusen fremfor den andre, og etter dette oppfatter
denne ene brusen som mye bedre enn de andre. Om det er påvirkning fra venner, reklame
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eller andre ting som er med på å avgjøre hvilken brus vi ender opp med som favoritt, har vi
dessverre ikke funnet ut. Dette kunne vært veldig interessant å sett videre på.
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6. Fortell til andre
6.1 Hvorfor mener vi dette er interessant for andre å høre om?
Flertallet av de spurte i våre undersøkelser mener jo at man kan kjenne forskjell på Cola og
Pepsi i en blindtest. Vi tror det kan være overraskende for mange å få høre at de fleste ikke
klarte å kjenne igjen Cola og Pepsi på bare smaken, til tross for at de mener det er store
forskjeller i smak fra før. Så når noen påstår den ene brusen smaker bedre enn den andre, så
skyldes ikke dette smaksløkene og smakssansen vår i seg selv, men heller at hjernen vår er
bestemt på å like den ene bedre enn den andre. Vi tror dette kan være nytt for mange.

6.2 Hva mer kunne vi gjort?
Vi er stort sett veldig fornøyde med prosjektet vårt. Det har vært utrolig gøy og lærerikt,
samtidig som vi ble ganske overrasket over det vi har funnet ut. Det er selvsagt et par ting vi
gjerne kunne tenkt tenkt oss å gjort annerledes eller tilføyd til prosjektet vårt. For det første
kunne det vært interessant å gjennomført blindtesten på andre grupper, kanskje i en annen
aldersgruppe for å sett om flere fikk tilsvarende resultater som klassen vår. For det andre
kunne vi prøvd å sett sammenhengen mellom blindtesten til elevene og deres foretrukne brus.
Vi kunne dermed sett om det var flere som klarte å kjenne igjen sin favorittbrus, men ikke de
andre tre brusene, eller om det var mer tilfeldig hvilke de fikk riktig på. Videre kunne vi også
gjerne intervjuet enda flere personer for å sett om det kom frem noen flere forklaringer på
hvorfor man startet å like favorittbrusen sin. Vi fikk veldig mange svar i intervjuene som
handlet om smak, men vi fikk ikke så mange forklaringer fra de som har byttet favorittbrus;
hva var hovedårsaken til at de begynte å drikke den andre brusen enn den de hadde vokst opp
med? Det er jo helt tydelig et eller annet som påvirker folk til å foretrekke den ene brusen
fremfor den andre, som ikke går direkte på smaksopplevelsen. Vi har heller ikke sett så mye
på hvilken rolle sukker og sukkerfri brus spiller inn, da både Pepsi og Cola kommer med og
uten sukker. Det kan jo helt klart hende at det ligger en god forklaring om man ser nærmere
på sukker vs sukkerfri. Sist men ikke minst skulle vi gjerne tatt flere bilder under prosjektet,
for eksempel under blindtestingen, men vi skylder på at både klasse og lærer var så ivrige
med gjennomføringen at det gikk helt i glemmeboka!
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6.3 Hvordan vil vi dele våre funn?
På skolen vår har vi en skoleavis som heter “Bispeposten”. To av elevene i klassen er med i
redaksjonen der. I avisa vil vi fortelle om hva vi har gjort og hva vi har funnet ut, slik at
resten av skolen kan lese om prosjektet vårt. Ettersom Cola vs Pepsi diskusjonen er viktig for
mange, så tror vi dette vil bli en populær sak i avisa vår. Videre skal vi også lage et innlegg til
skolens Facebookside, der vi når flere hundre mennesker. Denne rapporten blir dessuten sendt
til ekspertene som hjalp oss med å se på sammenhengen mellom smaksløker og brus. Kanskje
kan vi få noen tips eller innspill til andre mulige forklaringer på hvorfor noen foretrekker
Cola og noen Pepsi, slik at enten vi, eller en annen klasse kunne forsket videre på dette?!
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Vedlegg
Vedlegg 1 Spørreskjema
Spørreundersøkelse om
Coca Cola og Pepsi (max)

Info til den som svarer på spørsmålene: “Coca Cola” og “Pepsi (max)” kan vise til brusen
med og uten sukker. Svar ut i fra det som passer deg.
Hva liker du best av Coca cola og pepsi (max)?
▢ Coca Cola
▢ Pepsi (max)
▢ Liker ingen av dem
▢ Liker begge like mye
Hva er din favorittbrus?
▢ Coca Cola
▢ Pepsi (max)
▢ Liker ikke brus
▢ Cola & Pepsi
▢ En (eller flere) annen brus
Hvilken brus vokste du opp med:
▢Coca Cola
▢Pepsi (max)
▢Både Pepsi (max) og Coca cola
▢En annen brus
▢Pepsi (max) og annen brus
▢Coca cola og annen brus
▢ Vi hadde ingen brus hjemme
Tror du at du kjenner igjen Coca Cola og Pepsi (max) i en blindtest:
▢ Ja
▢ Nei
▢ Vet ikke
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Vedlegg 2 Intervju

INTERVJU OM COLA VS PEPSI
- Hva foretrekker du av Pepsi (Max)/ Coca Cola

- Er det favorittbrusen din eller har du en annen favoritt?

- Hvorfor mener du Cola/Pepsi (max) er bedre enn Cola/Pepsi (max)?

- Kjenner du forskjell på pepsi og cola? Beskriv:

- Synes du at en har mer kullsyre enn den andre og hvilken har mest? Er det bra eller dårlig?

- Har pakningen noe å si for deg?

- Tror du popularitet har noe med brusen og gjøre?

- Hva har du vokst opp med hjemme?
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Vedlegg 3 Resultater blindtest
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Vedlegg 4 Budsjett blindtest

Vedlegg 5 Bilde av innsamlet data - bunker med spørreskjema og intervju
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