Hva er den beste måten å komme
seg til skolen på for en
7.klassing?

Av klasse 7A på Haslum Skole

Forord
7A er kjent for å være en nysgjerrig og engasjert klasse. Vi lurer på alt mellom himmel og
jord, og har ofte gode og lange diskusjoner om de små og store tingene. Vi undrer oss
mye, men vi er samtidig en gjeng som har sansen for det praktiske. På vår undringstur så
havnet vi i en diskusjon om hva som var den beste måten å komme seg til skolen på. Og
hva legger vi egentlig i ordet «best»? Er best det som er raskest, morsomst, mest
miljøvennlig eller mest energibesparende? Og hvordan skal man finne ut av det? Denne
diskusjonen gjorde oss veldig nysgjerrige, og jo mer vi diskuterte det - desto flere
spørsmål fikk vi! Det ble derfor enstemmig vedtatt at 7A ville forske på hva som er den
beste måten å komme seg til skolen på for en 7.klassing.

Vi snakket mye om at gode problemstillinger ofte starter med hvorfor eller hvordan, men
så ville vi så gjerne forske på akkurat dette! Derfor tenkte vi at vi prøver og ser hvordan
dette går, og vi synes det er en spennende problemstilling som inneholder masse
spennende forskning, selv om den starter med hva!
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1. Dette lurer vi på
Det har i løpet av året kommet inn mange ulike spørsmål til
nysgjerrigper-postkassen vi har i klasserommet. Vi har funnet ut av mye
spennende i jakten på et godt spørsmål, og vi har lært mye vi ikke
visste svaret på fra før av. Dette er noen av spørsmålene vi undret oss
over:
• Hvorfor er dyre ting så populære?
• Hvorfor blir man påvirket av sosiale medier?
• Hvorfor vil man bli populær?
• Hvorfor har noen på mer klær enn andre?
• Hva er den beste måten å komme seg rundt på for en 12-åring?
• Hvorfor tenker man at en kjeltring er en mann?
• Hvordan lærer man best?
• Hvorfor er noen treigere enn andre? Eller: Hvorfor går noen saktere
enn andre?
• Hvorfor blir noe gjennomsiktig når det blir vått?
• Er stein magnetisk?
• Hvorfor smelter sjokolade raskere etter det har vært i kjøleskapet?

Etter mange spennende diskusjoner og Google-søk var klassen enige
om at vi ville forske på hva som er den beste måten å komme seg rundt
på for en 12-åring. Det var delte meninger, og mange ulike argumenter.

Det vi fort oppdaget var at dette spørsmålet måtte utdypes. For hva
betyr best? Hva betyr å «komme seg rundt»? Og er alle i 7A 12 år?

Vi ble enige om å endre «komme seg rundt» til «komme seg til skolen»,
fordi dette var felles for alle. Vi tenkte på å skrive «komme seg til
trening», men så er det ikke alle som drar på trening og derfor er
«komme seg til skolen» bedre egnet for alle 7.klassinger.

Er alle i 7A 12 år? Nei, alle i klassen er ikke 12 år. Derfor endret vi det til
7.klassing, slik at alle var inkludert i spørsmålet.

Også kom det vanskelige spørsmålet. Hva betyr egentlig «best»? Det
skal vi se nærmere på i neste kapittel.

2. Hva betyr «best»?
Det som er best for noen, er ikke best for andre. Vi fant ut at vi har alle ulik smak og
preferanser. Så hvordan kan man finne ut av hva som er best for en gjennomsnittlig
7.klassing?
Gjennom diskusjoner og avstemninger kom vi frem til 5 mål på hva vi mener med «best».
Målene vi bruker til å definere ordet «best» er:
• Tid
• Pris og utstyr
• Miljøvennlig
• Energibesparende for 7.klassingen
• Trygt
Vi gjennomførte en spørreundersøkelse hvor vi spurte 7.klassinger om hva de mener er
viktigst for de når de skal velge transport-måte til skolen. I spørreundersøkelsen skulle de
rangere målene/parameterne på en skala fra 1-5, hvor 5 var best. Vi spurte også om det
var noen andre mål de mente vi burde ha med for å definere ordet «best».

2.1 Ulike parametere
2.1.1 Tid
Med tid mener vi hvor lang tid man bruker på transport-etappen til sammen.

2.1.2 Pris og utstyr
Med pris og utstyr mener vi den totale kostnaden for transport-måten. Vi tror at
pris og utstyr er viktig, fordi ikke alle kan ha råd til EL-sparkesykkel, bil eller buss
om de bor langt unna. Og om de bor nærme kanskje de kan bruke sykkel men da
må du også bruke hjelm og lås derfor må vi vite om alt som kan være billig og

effektivt. Derfor har pris og utstyr mye og si om hvordan du kommer deg til skolen,
på en trygg, rask, billig og ikke minst i tide til skoleklokken ringer.

2.1.3 Miljøvennlig
Med miljøvennlig så mener vi hvor mye strøm eller CO2 som brukes eller slippes
ut, og hvor mye farlige utslipp det blir når det lages. Også om det blir fort ødelagt.
I dag velger flere enn noen sinne å være miljøvennlige. Vi er i en global klimakrise,
som neppe vil stoppe om vi ikke griper inn. Ting som batterier slipper kanskje ikke
veldig mye ut når de brukes, men å lage batterier er svært skadelig for miljøet vårt.
Å lade batterier krever strøm, strøm kan være skadelig å produsere, siden de fleste
fortsatt bruker ikke-fornybar energi. Men det er viktig å nevne att her i Norge
kommer 90% av strøm fra vannkraft. Å produsere en sykkel, og transportere
sykkelen, kan også være spesielt skadelig.

2.1.4 Energibesparende for 7.klassingen
Hvor mye energi vi bruker på transport-etappen, og hvor sliten vi blir. Dette vil vi
måle ved å bruke pulsklokke/aktivitetsklokke, og undersøke hvor sliten man
opplever at man blir av de ulike transportmåtene.

2.1.5 Trygt
Hvor sannsynlig er det at man skader seg, eller kommer i farlige situasjoner. Hvor
trygg man opplever at transportmåten er.

2.2 Spørreskjema
Vi gjennomførte en spørreundersøkelse hvor vi spurte 61 7.klassinger om hva som
er viktigst når de skal velge transport-måte til skolen. I spørreundersøkelsen skulle
de rangerer målene på en skala fra 1 til 5, hvor 5 var best. Vi spurte også om det
var noen andre mål de mente vi burde ha med for å definere ordet «best», men det
kom ingen forslag til andre parametere fra spørreundersøkelsen.

SLIK SÅ SPØRREUNDERSØKELSEN UT:

DETTE ER RESULTATENE FRA SPØRREUNDERSØKELSEN:

Klasse 1:

Klasse 2:

Klasse 3:

Hele 7.trinn:

Vi slo sammen alle spørreundersøkelsene på trinnet for å finne ut hva trinnet syns
var viktigst. Det viktigste for 7.trinn er å komme seg fort til skolen. Så ser vi i
tabellen at det nest viktigste er at det er trygt, så at det ikke er så slitsomt, så
kommer miljøvennlig, og til slutt pris.

Det vi også ser er at flest på 7.trinn går til skolen, og nest flest sykler. Det blir
spennende å se om det stemmer med hva vi kommer frem til at er best.

3.0 Hvordan tror vi det er best å
komme seg til skolen?
Vi kom frem til ulike hypoteser for hvordan vi tror det er best å komme seg til skolen.
Dette er hypotesene våre:

Hypotese 1: Den beste måten å komme seg til skolen på er å gå.
Vi tror å gå er best fordi det er veldig miljøvennlig og det er billig. Man blir også
ikke så sliten. Det går kanskje ikke så raskt, men vi tror det er såpass billig og
miljøvennlig at det er best. Hvis man går kan det være muligheter for å gå i en
gågruppe, en gågruppe kan være bra hvis man liker å være sosial. Å gå er også
veldig trygt.

Hypotese 2: Den beste måten å komme seg til skolen på er å løpe
Vi tror å løpe er best fordi det er miljøvennlig og billig. Det går sånn passe raskt,
men man blir ganske sliten. Løping er ikke fullt like trygt som å gå, men det er
fortsatt veldig trygt.

Hypotese 3: Den beste måten å komme seg til skolen på er å bruke
sparkesykkel

Vi tror sparkesykler er det beste framkomstmidlet fordi det går fort, er ikke så
slitsomt, man kan ta det med rundt, fordi det finnes mange forskjellige
sparkesykler og vi tror det er miljøvennlig.
Sparkesykler er raske, miljøvennlig, men noen ganger er de ganske dyre.
Det er ganske lett å falle på sparkesykkel fordi de har små hjul og ikke er så store.
Når du får veldig stor fart kan de bli litt ustødige og med stor fart på grus og gress
er det stor sjans for å falle. Når du sparkesykler burde du ha hjelm, men det er ikke
påbudt. Sparkesykler er ikke så slitsomme, men i oppoverbakkene kan man trille
og sparke litt. I nedoverbakkene og på flatmark er de ikke slitsomme med mindre
du sparker alt du kan. Ja som sagt sparkesykler er ganske miljøvennlige.

Hypotese 4: Den beste måten å komme seg til skolen på er å bruke
elektrisk-sparkesykkel.
Vi tror at el–sparkesykler er det beste fremkomstmidlet fordi det går fort, er gøy,
fordi man ikke bruker mye energi og vi tror det er miljøvennlig.
Her var noen argument imot og for elektriske sparkesykler:
Gode ting:
Man blir mye mindre sliten av og bruke elektrisk sparkesykkel enn når man bruker
sykkel, eller løper, osv.
Det går veldig fort.
Den er lett og bruke
Dårlige ting:
Koster mye.
Kan være farlig å bruke på glatte overflater som is.

Må lades, og bruker strøm.
Kan skade deg ordentlig hvis du faller i høye hastigheter.

Viktige ting:
Man kan dempe skader med en hjelm, men det er ikke påbudt.
Mye av strømmen i norge er miljøvennlig, men du må også tenke på hvordan
sparkesykkelen er produsert. I følge amerikansk forskning er det mer miljøvennlig
og lage og kjøre en diesel-buss enn det er og produsere, kjøre og stelle en
elektrisk sparkesykkel!
Her er noen av reglene for og bruke en elektrisk sparkesykkel:
Topphastigheten på en El-sparkesykkel er 20 kilometer i timen.
• Bredden er maksimalt 85 cm. Og lengden kan ikke være over 120 cm.
• Ha på hjelm og nødvendig sikkerhetsutstyr. Ta hensyn til andre trafikanter,
spesielt mot gående.
• El-sparkesykler som ikke følger reglene er ikke lovlige å kjøre i Norge.

Hypotese 5: Den beste måten å komme seg til skolen på er å bruke
pennyboard/skateboard
Vår hypotese er at pennyboard/skateboard er det beste transportmiddelet er fordi du kan
spare masse energi i nedover bakker. Det er effektivt og raskt. Det er også lett å bære/ta
med og det koster ikke så mye og er billig å lage. Det kan være vanskelig å holde
balansen i nedover bakker men med litt trening så går det fint.

Hypotese 6: Den beste måten å komme seg til skolen på er å bruke
sykkel
Vår hypotese er at «sykkel er den beste framgangsmåten for en 7.klassing». Dette tror vi fordi
sykkelen er miljøvennlig, går raskt, krever ikke så mye energi når du sykler i nedoverbakker, men
vis det er mye oppover så bruker du mer energi, sykkel må ikke koste så mye, men med utstyr eks,
hjelm kan det koste litt. Sykkel er ganske trygt, og du kommer deg fort fram.

Hypotese 7: Den beste måten å komme seg til skolen på er å bruke
offentlig transport
Vi tror at offentlig transport er den beste fremgangsmåten for en 12 åring. Dette går veldig raskt og
det er energibesparende for deg selv. Offentlig transport er også trygt, spesielt hvis du kjører buss
eller lignende.

4.0 Vi legger en plan
Vi tar utgangspunkt i målene eller parameterne våre når vi forsker. Vi delte inn i 4 grupper,
og hadde ansvar for hver vår parameter, og et felles ansvar for trygg-parameteren.

4.1 Plan for tid
Planen vår: vi skal ta tiden på hvordan den raskeste måten er å komme seg frem på. Dette
skal vi gjøre: vi skal ta tiden på alle i klassen når de sykler, går, løper, sparkesykkel, el
sparkesykler, og pennyboard/skeatboard. Vi er på gruppe en, og skal ta tiden på alle i
klassen. Alle får en klokke som man skal bruke mens man løper/sykler osv, til og måle hvor
mange kalorier man har brukt. Man skal bruke likt tempo som du ville brukt på vei til
skolen. Etter vi har målt tiden på alle skal vi sette dataen inn i en tabell, der står hver person
og kolonner med utstyret vi bruker. Og så skal vi regne gjennomsnittet, og finne ut tiden og
se hva som var raskest, brukte minst energi,farlig eller ikke, og om det er miljøvennlig.

4.2 Plan for pris og utstyr
Vi tenker å lage en tabell om prisene til farkostene og utstyret man trenger for og
bruke det, (når man er 12-13 år gammel) og hvor mye det koster. Vi vil finne ulike
priser, også tar vi gjennomsnittet av de prisene vi finner. For eksempel kan noen
sykler koste veldig mye, men det kommer vi ikke til å ta med, fordi da blir
gjennomsnittet veldig høyt, og da blir det ikke helt riktig.

4.3 Plan for miljøvennlig
Vår plan er å gjøre grundig reaserch på nettet, og kontakte ekspert. Vi har funnet
flere eksperter og gode kilder som kan gi oss et godt svar på hva som er mest
miljøvennlig.
Vi skal sende denne mailen til to miljø-eksperter:
Emne: Miljøvennlig transport
Hei vi går i klasse 7A på Haslum skole, og er midt i en forsknings konkurranse som
heter nysgjerrigper, og vi prøver å finne ut av hva det beste transportmiddelet til en
7. Klassing er. Vi har delt opp i 4 grupper, vår gruppe forsker på hva som er mest
miljøvennlig.
Er du enig med denne listen på hva som er mest miljøvennlig.
1. Gå
2. Løpe
3. Skateboard/sparkesykkel/sykkel
4. Buss
5. EL-sparkesykkel
Hvorfor er du enig?/hvorfor er du ikke enig?
Hilsen 7A

4.4 Plan for energibesparende
For å teste hvilket transportmiddel er det mest energibesparende har vi en løype
der flere testpersoner gjennomfører med de forskjellige transportmidlene. Så skal
vi finne ut av hvor mye kalorier testpersonene har brent. For å finne ut av hvor
mange kalorier testpersonene har brent bruker vi en treningsklokke. Så noterer vi
hvor mange kalorier de forskjellige personene har brent og regner gjennomsnittet.
Vi bruker kalorier som energimål fordi kalorier er måleenheten for energi. Hvordan
skal vi gjøre dette?Vi har delt opp testpersonene i fire grupper. Så gjennomfører
første gruppe løypa med alle transportmiddelene. Etter at første gruppe har
gjenomført alle testene skal vi notere hvor mange kalorier testpersonene har brent
på de ulike testene. Så gjør vi og neste gruppe tilsvarende av det vi gjorde med
forrige gruppe

4.5 Plan for trygt
For å finne ut av hva som var tryggest bestemte vi oss for å lage en
spørreundersøkelse. Først lagde vi et skjema på læringsbrettet så skrev vi det på
et ark og kopierte det opp å delte det ut i klasserommet. Man skulle rangere hva
man syntes var tryggest mellom el-sparkesykkel, buss, gå, løpe, pennyboard/
skateboard, sparkesykkel og sykkel på en skala fra 1-7. Så skrev vi dataen vi fikk
fra spørreundersøkelsen og så la vi det inn i en tabell og regnet ut gjennomsnittet.

5.0 Hente opplysninger
5.1 Hente opplysninger for tid
Tabellen under viser hvor lang tid de ulike testpersonene brukte, og hvor lang tid
det tok i gjennomsnitt. Dette krevde mye regning, og vi synes det var vanskelig å
regne med minutter og sekunder, og finne gjennomsnittet, fordi med minutter
regner man med 60, og med gjennomsnitt og alt annet regner man med 10-ere.
Måten vi gjorde det på var å plusse sammen alle minuttene i en kolonne, og gange
det med 60. Så tok vi og plusset sammen alle sekundene, og la det til svaret vi
hadde fått på minutter x 60. Så delte vi dette på 19, siden det var så mange
testpersoner vi hadde fått. Så fant vi ut hvor mange ganger 60 gikk opp i dette, og
hvor mange sekunder som var til overs. Det tok så lang tid, og det var vanskelig
syntes vi, men vi greide det til slutt. Og da skjønte vi det godt!

Vi valgte å ikke ta med buss, fordi det var vanskelig å undersøke dette på en
corona-vennlig måte, og det er ikke alle som har tilgang til en buss rett ved der de
bor som går rett til skolen.

Vi sier mer om denne tabellen under «dette fant vi ut» kapittelet.

5.2 Hente opplysninger for pris og utstyr
Vi lagde en tabell om prisene til farkosten og utstyret man trengte for og bruke det,
(når man er 12-13 år gammel) og hvor mye det kostet. På venstre av tabellen ser
du måten man kommer seg til skolen på og hvor mye det kostet. I midten av
tabellen ser du utstyret og hvor mye det koster. Til høyre på tabellen ser du hvor
mye utstyret og og måten man kom seg til skolen kostet.
Under tabellen ser du et søylediagram som viser hvor mye de forskjellige tingene
koster ved siden av hverandre. (Prisen for framkomsten viser ikke fordi det ikke er
ett bestemt tall.
Etter litt søking fant vi ut at og sykle koster 5390 kr som er mest penger av alle,
elektrisk sparkesykkel koster nest mest på 4490 kr. Etter den kommer
sparkesykkel på 990 kr, så løpe med 500, etter den kommer gå med 300 kr. Og på
slutten kommer buss som bare koster 18 kr.

5.3 Hente opplysninger for miljøvennlig
Svar fra ekspert
Dette svaret fikk vi fra eksperten:
Hei
Gå og løpe er mest miljøvennlig. Det gir ingen klimagassutslipp utover naturlig ånde. I
tillegg er det sunt!

På tredjeplass kommer skateboard. Det gir heller ingen klimagassutslipp når du bruker det.
Men det gir litt utslipp når skateboardet lages.
På fjerdeplass kommer el-sparkesykkel. Produksjonen av strøm gir klimagassutslipp.
Riktignok er nesten all strøm som produseres i Norge utslippsfri og fornybar, men den
strømmen kunne ha blitt sendt til andre land som har kullkraft og erstattet kullkraften der.
Dessuten påvirker også vannkraften miljøet fordi fosser legges i rør og det bygges
dammer. Det påvirkerlivet i elvene og innsjøene. Dessuten er det fint å se på en foss som
faller fritt.
Det minst miljøvennlige av det dere har satt opp er buss. Hvis bussen går på diesel gir den
utslipp av klimagasser. Hvis bussen bruker biogass fra søppel er det mye bedre. Buss er
likevel uansett bedre enn bil fordi det er mange flere mennesker som får plass på bussen
enn hvis alle skulle ha kjørt hver sin bil.
Jeg er derfor enig med dere i listen deres, bortsett fra at jeg mener at nummer 4 og 5 bør
bytte plass.

Hvilke transportmidler er mest miljøvennlig?
Basert på våre egne undersøkelser og basert på det eksperten sa, kom vi frem til dette:

1.Gå
Fordelen er at det forurenser nesten ingenting. Det eneste utslippet fra å gå.
2.Løpe
Å løpe har nesten akkurat like mye utslipp som å gå. Eneste grunnen til at løping er
no.2 er at man løping krever mere energi. Løping er jo veldig trygt så lenge du ser
deg for.

3.Skateboard/penny board

Å skate er ganske så miljøvennlig. Det eneste utslippet fra brettet er under
produksjon. Brettet til Penny-boardet er også laget av plast som kan ta lang tid å
bryte ned.

4.Sparkesykkel
Sparkesykkel er egentlig akkurat det samme
som sykkel.
At du det er mer miljøvennlig og bruke enn lage.
Og at det er bra og bruke den mye for miljøet.

5.Sykkel
Sykkel er ganske miljøvennlig og bruke, men det
er ikke like miljøvennlig og lage.
Vi fant ut at hvis du får brukt sykkelen mye så
blir det mer miljøvennlig.

6.Buss
En artikkel viser at buss gir faktisk mindre utslipp enn en el-sparkesykkel. En buss
slipper 27 gram CO2 per km per person. Buss er for det meste billig og krever
ikke noe energi. Buss er ganske trygt.

7.El sparkesykkel
En amerikansk studie viser at el sparkesykler er mindre miljøvennlig enn en vanlig
diesel buss. På en engelsk mil slipper en el sparkesykkel ut 200 gram
karbondioksid mens en bil slipper ut 415 gram på samme strekning. Dette skyldes
produksjonen til batteriene, som neppe er miljøvennlige. El sparkesykkelen
kommer nederst på listen.

Kilder: NRK, shifter.no og framtiden.no

5.4 Hente opplysninger for energibesparende
Først ble klassen enig om en løype alle testpersonene skulle gjennomføre. De
gjennomførte løypa med forskjellige fremkomstmidler imens de hadde på seg en
treningsklokke som målte hvor mange kalorier man hadde brent. Når de kom i mål
sto det noen og noterte hvor mange kalorier testpersonene hadde brent.

Dette har vi funnet ut
Vi ser pennyboard/skateboard brenner mest kalorier og el-sparkesykkel brenner
minst. Men pennyboard/skateboard brente mye kalorier fordi det tok lengst tid og
alle var ikke så gode på det. Men nesten alle ble mer sliten av å løpe. Det samme
med å gå, det brente mer kalorier i gjennomsnitt enn å løpe men det er fordi det
tok mye lenger tid. Vi hadde også en spørre undersøkelse der vi spurte om hva de
synes er det som er det mest slitsomme. Fordi vi mener at kalorier ikke ga oss et
fullstendig svar. Fordi det vi så var at det som brukte lang tid ofte brukte mye
kalorier. Samtidig er det jo mer slitsomt å løpe enn å gå. Derfor ville vi ta en
spørreundersøkelse for å undersøke hva flest opplever som slitsomt. Svarene fra
denne spørreundersøkelsen ser dere i tabellen under, og det var flest som svarte at
løping var mest slitsomt på spørreundersøkelsen.

5.5 Hente opplysninger for trygt
Tabellen viser svarene på vår spørreundersøkelse om hva som oppleves tryggest.
På siden ser dere gjennomsnittet.
Som vi ser i tabellen viser gjennomsnittet at å gå det tryggeste og penny board og
skateboard er det farligste.

6.0 Dette har vi funnet ut
6.1 Tid
Etter vi hadde gjort undersøkelsen fant vi ut av at det som tok kortest tid var elsparkesykkel og det som tok lengst tid var og gå.
Vi skrev opp alle tidene i tabellen og regnet til slutt ut gjennomsnittet av alle tidene,
dette er rekke følgen på tidene:
1. El- sparkesykkel
2. Sykkel
3. Løpe
4. Sparkesykkel

5. Penny Board/ skateboard
6. Gå

6.2 Pris og utstyr
Våre undersøkelser gir oss denne oversikten:
1. sykle til skolen koster mest, det koster 5390 kr.
2. kjøre en elektrisk sparkesykkel koster nest mest, det koster 4490 kr.
3. kjøre sparkesykkel og skateboard/pennyboard er på tredje plass, det koster 990 kr.
4. løpe er på fjerde plass, det koster 500 kr.
5. gå er på nest sisteplass, og koster 300 kr.
6. buss koster minst, det koster 18 kr.
Likevel bestemte vi oss i klassen for å ikke ta med buss i den endelige oversikten, fordi
det ikke er alle som har tilgang på buss, og det tar veldig ulik tid.

6.3 Miljøvennlig
Våre undersøkelser gir oss denne listen over hva som er mest miljøvennlig, rangert fra
mest miljøvennlig til minst.
1. Gå
2. Løpe
3. Pennyboard
4. Sparkesykkel
5. Sykkel
6. EL-sparkesykkel
Vi tok ikke med buss i denne oversikten, fordi vi utelater det fra det endelige resultatet.
Dette bestemte vi felles i klassen, fordi det var utfordrende å måle.

6.4 Energibesparende
Vi la mest vekt på spørreundersøkelsen da vi rangerte hva som var mest
energibesparende, fordi vi kom frem til at kalorier ikke ble et så godt mål som vi
egentlig hadde tenkt. Dette er fordi tiden påvirker det så mye.
Vår rangerte liste blir basert på dette, og her er det rangert fra mest
energibesparende til minst energibesparende:
1. EL-sparkesykkel
2. Sykle
3. Gå
4. Sparkesykkel
5. Pennyboard
6. Løpe
Vi tok ikke med buss, fordi det var vanskelig å måle på en corona-vennlig måte, og
det var vanskelig siden det ikke er alle som har tilgang til buss.

6.5 Trygt
Her ser vi tabellen over hva 7.klassinger opplever som mest trygt:

6.6 Samlet vurdering
Vi undret oss over hvordan vi skulle gjøre en samlet vurdering av alle funnene vi har hatt i
løpet av denne forskningsprosessen. Vi bestemte felles at vi utelater buss-hypotesen fra
den samlede vurderingen, fordi det var vanskelig å gjøre dette på en corona-vennlig måte,
og det er ikke alle som har busskort eller tilgang til buss der de bor.

Vi kom frem til at vi gjør den samlede vurderingen ved å ta utgangspunkt i hva 7.klasse
svarte at de syntes var viktigst på
spørreundersøkelsen som vi viste helt i starten
av denne rapporten. På denne
spørreundersøkelsen svarte 7.klassinger at tid
var viktigst, så trygt, så hvor slitsomt/
energibesparende det er, deretter miljøvennlig og
til slutt pris.

Vi valgte så å gi alle hypotesene en poengsum
rangert innenfor hvert parameter. Hypotesene
fikk poengsummer fra 30 - 25 innenfor tid, fra 24 - 19 på trygt, fra 18 - 13 på
energibesparende, 12 - 7 på miljøvennlig og fra 6-1 på pris. Dette gjorde vi fordi
spørreundersøkelsene viste at tid er det en 7.klassing er mest opptatt av, og derfor teller
tidsrangeringen mest. Pris som i følge spørreundersøkelsen ble minst viktig, teller derfor
minst. Når vi adderer poengsummene som hver av hypotesene har fått, vil vi få svaret på
hva som er best måte for en 7.klassing å komme seg til skolen. Resultatet kan dere se i
denne tabellen:

Når vi summerer opp poengene, ser det slik ut:
Gå = 83 poeng
Løpe = 80 poeng
EL-sparkesykkel = 77 poeng
Sparkesykkel = 77 poeng
Sykkel = 76 poeng
Pennyboard = 73 poeng

Så i følge disse beregningene er gå vinneren! Så kommer løping, EL-sparkesykkel og
sparkesykkel, så sykkel og til slutt Pennyboard. Men: som i de fleste andre
forskningsprosjekter så er det feilkilder også i vår forskning. For eksempel ville sykkel
havnet over EL-sparkesykkel hvis vi hadde tatt utgangspunkt i billigere sykler og utstyr.
Alle våre undersøkelser tar utgangspunkt i asfalt med litt grus, så dette gjelder ikke for
vinteren.

Det som er morsomt med at gå vant denne undersøkelsen, er at undersøkelser vi gjorde
viste at flest går til skolen! Så flest benytter seg av det beste alternativet allerede! Vi er
overrasket over at løpe kom på andreplass, for det er ikke så enkelt å løpe til skolen med
sekk, men det går jo samtidig veldig fort, og vi gjør det når vi har dårlig tid. Det er nok
parameterne trygt, pris og miljøvennlighet som drar løping opp, men vi var enige om at
det ikke er et så godt alternativ.

En annen parametrer vi kunne tatt med var hyggelig/sosialt, samtidig er dette vanskelig å
måle.

7.0 Fortelle til andre
Vi mener forsikringen vår er relevant for andre 5-7.klassinger, og det er spennende
å se hva som er viktig for en 7.klassing når det kommer til valg av transportmåte til
skolen. I dette prosjektet har vi regnet MASSE, og blitt eksperter på å lage tabeller
og regne gjennomsnitt. Kanskje det kan være spennende for andre å undersøke
hva som er den beste måten å komme seg til skolen på? Kanskje blir svaret
annerledes på andre skoler og på andre trinn?

Takk for denne gang!

Hilsen alle oss i 7A

