Forskningsrapport

Gjennomført av:
5. trinn på brentemoen skole i
lillesand

1. Dette lurer vi på
Da vi skulle prøve å finne ut hva vi ville forske på, hadde klassen mange forslag.
Noen av forslagene som kom opp var å forske på hva som øker konsentrasjonen
vår, hvorfor vi mister tenner, hvorfor vi får hvite flekker under neglene, hvorfor vi har
kjæledyr og hvorfor sitronen er sur. Det var mange gode forslag, men den
problemstillingen som flest i klassen ønsket å forske på var:
Hvorfor bruser colaen når vi har mentos i?
Vi valgte akkurat denne hypotesen fordi flere av oss lurte på dette, og vi synes det
var et godt forslag. Det er gøy å se at colaen bruser over. Av alle problemstillingene
var det denne som hørtes gøyest ut. Vi i klassen stemte på de ulike forslagene, og
siden denne problemstillingen fikk flest stemmer, valgte vi den.
Dette temaet interesserer oss veldig fordi vi er nysgjerrige på hvorfor det bruser. Vi
vet ikke hva som skjer, og vi vil finne ut av det. Vi synes det høres gøy ut, og vi lurer
på hva som skjer når man putter mentos i cola.
Det er viktig og gøy å forske på akkurat dette fordi man blir smartere av å forske, og
det er gøy fordi vi liker å gjøre eksperimenter. Det er gøy å forske på dette fordi det
er gøy å se at colaen spruter, og det er mange av oss som lurer på hvorfor det skjer.

2. Hvorfor er det slik?
Våre hypoteser var:
1. Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye sukker i mentos, og sukker og
kullsyre reagerer med hverandre.
2. Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye salt i mentos.
3. Vi tror at det som er utenpå mentosen (det som er hardt) gjør at colaen
bruser.
4. Vi tror at det kun er den blå mentosen (mintsmak) som gjør at det bruser over.
5. Vi tror bare at det bruser over når colaen er lunka.
6. Vi tror bare at det bruser over når colaen er kald.
7. Vi tror at det bare bruser over i flaske, og ikke i balje og glass.
8. Vi tror at det bare bruser over i vanlig cola, ikke i sukkerfri cola.
9. Vi tror at det ikke bruser over i kullsyrevann.
10. Vi tror det skjer en kjemisk reaksjon når mentosen treffer colaen.

Vi valgte mange forskjellige hypoteser for at det skulle bli gøyere å teste. Vi valgte
disse 10 hypotesene fordi det var sånn vi kunne finne ut hva vi lurte på. Vi trodde at
hypotesene våre hørtes riktig ut, og kunne forklare problemstillingen vår. Vi tenkte at
vi skulle gjøre 9 forskjellige eksperimenter, og sende mail til forskere.

3. Legg en plan
Hypotese 1: Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye sukker i mentos, og
sukker og kullsyre reagerer med hverandre.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi sjekker ved å helle i sukker i cola, og ser om det
bruser da.
Hypotese 2: Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye salt i mentos.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi sjekker ved å helle salt i cola.
Hypotese 3: Vi tror at det som er utenpå mentosen (det som er hardt) gjør at
colaen bruser.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi fjerner skallet fra mentosen ved å legge den i vann
og gni vekk skallet. Så prøver vi med vanlig mentos og mentosen uten skall.
Hypotese 4: Vi tror at det kun er den blå mentosen (mintsmak) som gjør at det
bruser over.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi prøver med andre smaker av mentos, og ser om det
bruser over da.
Hypotese 5: Vi tror bare at det bruser over når colaen er lunka.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi tester om det er forskjell på romtemperert og iskald
cola.
Hypotese 6: Vi tror bare at det bruser over når colaen er kald.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi tester om det er forskjell på romtemperert og iskald
cola.
Hypotese 7: Vi tror at det bare bruser over i flaske, og ikke i balje og glass.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi heller cola i en balje og i et glass, og tester med
mentos. Skjer det noe?
Hypotese 8: Vi tror at det bare bruser over i vanlig cola, ikke i sukkerfri cola.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi prøver med mentos i både vanlig cola, og sukkerfri
cola.
Hypotese 9: Vi tror at det ikke bruser over i kullsyrevann.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi kjøper kullsyrevann og prøver med mentos oppi.

Hypotese 10: Vi tror det skjer en kjemisk reaksjon.
Dette skal vi gjøre for å teste: Vi kontakter en ekspert. Vi sender mail til forskere og
håper på svar. Vi sender mail til blant annet Selda fra NRK.

Når vi skulle planlegge undersøkelsene måtte vi først tenke gjennom hva vi trengte
av utstyr for å gjennomføre undersøkelsene. Vi måtte dele oss inn i grupper og
bestemme hvem som skulle gjøre hva. Vi tenkte at vi måtte gjøre forsøkene ute fordi
det kom til å bli mye søl og styr. Vi prøvde også å finne ut hvem vi skulle kontakte for
å spørre om svar. Vi diskuterte blant annet Selda fra NRK og forskjellige personer fra
Newton.
Vi ville gjøre dette fordi det virket spennende og gøy å gjøre forsøkene, og fordi det
var spennende å ta kontakt med en ekspert.

4. Hent opplysninger
Da vi skulle gjennomføre forsøkene, ble klassen med totalt 24 elever, delt i 6
grupper. Alle gruppene hadde en eller to hypoteser de skulle undersøke.

Gruppe 1
Gruppe 1 skulle ta for seg følgende hypoteser og forsøk:
● Hypotese 1: Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye sukker i mentos, og
sukker og kullsyre reagerer med hverandre.
Forsøk: Vi sjekker ved å helle i sukker i cola, og ser om det bruser da.
● Hypotese 2: Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye salt i mentos.
Forsøk: Vi sjekker ved å helle salt i cola.

Da vi gjorde undersøkelsen så brukte vi salt, sukker og cola. Vi putta en hel sukker
pakke oppi colaen, og brukte veldig mye salt. Undersøkelsen gikk nesten som
planlagt, men da vi tok sukkeret hadde vi forventet en litt større eksplosjon en den
som kom. Det var ikke så mye som gikk galt, da vi tok salt så gikk det ikke så bra,
fordi vi ble klissete og vi trodde eksplosjonen skulle vare litt lenger.

Gruppe 2
Gruppe 2 skulle ta for seg følgende hypotese og forsøk:
● Hypotese 3: Vi tror at det som er utenpå mentosen (det som er hardt) gjør at
colaen bruser.
Forsøk: Vi fjerner skallet fra mentosen ved å legge den i vann og gni vekk
skallet. Så prøver vi med vanlig mentos og mentosen uten skall.

Det første vi gjorde var å putte en mentos i vann, og så skrubbet vi av skallet. Så
puttet vi mentosen i cola og den bruste ikke. Undersøkelsen gikk som planlagt fordi
vi trodde ikke at mentosen skulle bruse og det gjorde det ikke. Det var ingenting som
ikke gikk som det skulle.

Gruppe 3
Gruppe 3 skulle ta for seg følgende hypotese og forsøk:
● Hypotese 4: Vi tror at det kun er den blå mentosen (mintsmak) som gjør at det
bruser over.
Forsøk: Vi prøver med andre smaker av mentos, og ser om det bruser over
da.

Vi hadde 2 colaflasker og 4 typer mentos. 3 typer fruktsmaker og 1 mintsmak.Så gikk
vi ut og satte oss på kanten med fotballmålet også åpnet vi en colaflaske også puttet
vi oppi mintsmak mentosen, og det begynte å bruse over i colaen. Også tok vi opp i
fruktsmak mentosen, og det begynte å bruse mye mer når vi tok oppi fruktmentosen
en mintsmak-mentosen. Undersøkelsene gikk ikke som planlagt fordi fruktsmak
bruset mer over enn det mintsmak gjorde, og vi trodde det var motsatt. Det som gikk
galt var at vi ved et uhell kom borti colaen så den falt på grusen og mistet mye av
kullsyren.

Gruppe 4
Gruppe 4 skulle ta for seg følgende hypoteser og forsøk:
● Hypotese 5: Vi tror bare at det bruser over når colaen er lunka.
Forsøk: Vi tester om det er forskjell på romtemperert og iskald cola.
● Hypotese 6: Vi tror bare at det bruser over når colaen er kald.
Forsøk: Vi tester om det er forskjell på romtemperert og iskald cola.

Vi testet først den kalde colaen og så den lunka colaen. Vi testet begge colaene med
to mint mentos. Undersøkelsene gikk som planlagt, men vi trodde bare det skulle
bruse mer over enn det gjorde.

Gruppe 5
Gruppe 5 skulle ta for seg følgende hypotese og forsøk:
● Hypotese 7: Vi tror at det bare bruser over i flaske, og ikke i balje og glass.
Forsøk: Vi heller cola i en balje og i et glass, og tester med mentos. Skjer det
noe?

Når vi skulle gjøre forsøket tok vi cola i balje og glass, og helte oppi mentos.
Undersøkelsene gikk som planlagt fordi det bruste ikke, og det var det vi trodde.
Ingenting gikk galt.

Gruppe 6
Gruppe 6 skulle ta for seg følgende hypoteser og forsøk:
● Hypotese 8: Vi tror at det bare bruser over i vanlig cola, ikke i sukkerfri
cola.
Forsøk: Vi prøver med mentos i både vanlig cola, og sukkerfri cola.
● Hypotese 9: Vi tror at det ikke bruser over i kullsyrevann.
Forsøk: Vi kjøper kullsyrevann og prøver med mentos oppi.

Vi hadde mentos, kullsyrevann og cola uten sukker. Vi tok mentos oppi begge
flaskene. Undersøkelsene gikk som planlagt, men vi ble overrasket over at det
bruste over i kullsyrevann og cola uten sukker. Det gikk ikke mye galt, men
hypotesen var feil men det var gøy.

Hele klassen
Når det gjelder den siste hypotesen (hypotese 10) sendte vi mail til blant annet Selda
fra NRK:

Selda svarte oss med en video hvor hun forklarer den kjemiske prosessen som skjer
når man putter mentos oppi cola. Vi forstod det bedre når hun forklarte det, siden
hun forklarte det på en god måte.

5. Dette har vi funnet ut
I denne delen bruker vi grønt smilefjes når hypotesen stemte, gult smilefjes når
hypotesen stemmer litt, og rødt smilefjes når hypotesen ikke stemte i det hele tatt.

Gruppe 1
Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye sukker i mentos, og sukker og
kullsyre reagerer med hverandre.

Vi tror at colaen bruser over fordi det er mye salt i mentos.
Vi føler at begge våre hypoteser stemmer litt. Men det kan være vi tok litt for mye
sukker og kanskje litt for mye salt, så det kan ha påvirket resultatet. Vi var litt uenige
i gruppa, for noen i gruppa mente at salte gikk høyest men andre mente sukkeret
gjorde det.

Gruppe 2
Vi tror at det som er utenpå mentosen (det som er hardt) gjør at colaen bruser.
Vi fant ut at vår hypotese stemte. Vi føler vi kan stole på det vi har funnet ut, men det
kan ha blitt feil ved at vi skvulpa borti colaen eller at vi tok for mye mentos oppi.

Gruppe 3
Vi tror at det kun er den blå mentosen (mintsmak) som gjør at det bruser over.
Vi fant ut gjennom våre forsøk at hypotesen vår var feil. Colaen falt så det er mulig at
det ikke ble helt riktig.

Gruppe 4
Vi tror bare at det bruser over når colaen er lunka.

Vi tror bare at det bruser over når colaen er kald.
Den hypotesen med at det bare bruser over når den er lunkent var feil fordi det
bruste over i begge colaene, men det bruste mest over i den lunka. Vi tror ikke det er
gjort noen feil, men colaen kan ha vært for kald eller for varm.

Gruppe 5
Vi tror at det bare bruser over i flaske, og ikke i balje og glass.
Hypotesen vår var riktig. Det kan hende at vi hadde litt lite cola i bollen, men vi stoler
på resultatet vårt.

Gruppe 6
Vi tror at det bare bruser over i vanlig cola, ikke i sukkerfri cola.

Vi tror at det ikke bruser over i kullsyrevann.
Begge våre hypoteser var feil. Vi tror ikke vi gjorde noe feil når vi gjorde forsøkene.

Hele klassen
Vi tror det skjer en kjemisk reaksjon når mentosen treffer colaen.
Denne hypotesen var riktig, og vi fikk svar fra Selda (en forsker).

Konklusjonen vår er at det skjer en kjemisk reaksjon når mentosen treffer colaen.
Når vi tar mentos oppi, fester boblene seg til mentosen og blir større og større, og til
slutt blir trykket så stort at de vil ut av flaska. Da kommer det en sprut. Vi kan også
konkludere med at det bruser over i flaske og ikke balje/glass fordi det er mindre
plass i flaska, og CO2-gassen vil ut. Vi synes at det bruser mer over med
fruktmentos enn mintmentos, og vi merket at den kalde colaen brukte lenger tid på å
bruse over. Det kom også en liten brusing når vi hadde sukker og salt oppi, så dette
kan ha noe med saken å gjøre også.
Hvis noen andre vil prøve dette, så vet de hva de må bruke for at det skal bruse
mest over.

6. Fortell til andre
Det kan være gøy for andre å høre om hva som skjer når man tar mentos i cola. Vi
ønsker å delta i Nysgjerrigperkonkurransen, og vi ønsker også å fortelle om det vi
har funnet ut til Selda i NRK.
Hvis noen andre skulle forsket videre på det vi har gjort, kunne de prøvd å gjøre
forsøkene på nytt og sett om det samme skjer. De kunne også kanskje prøvd med
annen type brus enn bare cola. Vi ble også nysgjerrig på hva som gjør at mentosen
ser ut som en golfball hvis man ser på den i mikroskop, så det kunne man forsket
videre på.
Vi er fornøyde med prosjektet vi har gjort, fordi vi fikk gjort alt vi ville. Colaen bruste
over og vi lærte masse. Hvis vi skulle gjort noe annerledes ville vi prøvd med større
brusflasker, gjennomført forsøkene flere ganger, og kanskje prøvd med mindre
sukker og salt.

