Problemstillingen vår:
Hvorfor blir
tyggis hard?

Steg 1: Dette lurer vi på
Vi lurer på hvorfor brukte tyggiser blir harde, fordi vi har sett på Åsane terminal
at det er mange tyggiser på bakken. Vi lurer på hvorfor de blir hard og ikke
forsvinner.
Vi synes det er viktig å finne ut hvorfor tyggisen blir hard, fordi det er masse
tyggis på gaten rundt om i byene i Norge. I Bergen har noen av oss sett at det
er masse tyggis på parkeringsplassene. Noen steder er det så mye tyggis på
bakken. At det er nesten umulig å ikke tråkke på en. En av oss prøvde å gå på
et fortau i ca 10 meter uten å tråkke på en tyggis, og det var helt umulig.Visst
vi finner ut hvorfor tyggisen blir hard, kan noen kanskje finne ut hvordan man
får det av bakken og da blir alt mye finere i byen vår, på Åsane terminal og
resten av byene.

Hvordan vi fant problemstillingen?
Først lagde vi et dokument i hjemmeskolen, om hva vi ville forske på. Vi fikk
mange forslag, og på skolen lagde vi noen lapper som vi puttet i to
Nysgjerrigper Bokser. Vi fikk mange problemstillinger. Vi fortsatte å lage flere
problemstillinger. Til slutt hadde vi 136 forslag til forskerspørsmål.

Det var spennende å åpne Nysgjerrigper Boksene
og lese gjennom alle problemstillingene.

Her er 4 eksempler på noen problemstillinger:
Hvorfor har jenter langt hår?
Hvorfor blir tyggiser hard?
Hvorfor biter vi negler?
Hvorfor er bananen formet som en guttetiss?

Bilde av kontoret vårt. (Det er veldig rotete)

Så plukket vi ut tre problemstillinger som det var mulig å forske på for oss. De
tre problemstillingene var: Hvorfor biter vi negler? Hvorfor får vi hjernefrys? Og
den vi valgte: hvorfor blir tyggiser harde?
Vi hadde avstemming. Alle skrev den problemstillingen av de tre som vi ville
ha om. Spørsmålet som fikk flest stemmer var “hvorfor blir tyggis hard?

Steg 2: Hvorfor er det slik

Hypotese 1: Spyttet
Vi tror det er noe i spyttet som gjør at tyggisen er hard fordi det er masse ting i
spyttet og kanskje er det en ting som gjør at tyggisen begynner å bli hard.

Hypotese 2: Temperatur
Vi tror at jo kaldere tyggisen er jo hardere blir den fordi da fryser stoffene i
tyggisen og frosne ting pleier å være harde.

Hypotese 3: Mikroplast

Vi tror det er mikroplast i tyggiser og at det er plasten i tyggisen som gjør den
hard, fordi det er mye plastikk som er hard. På en artikkel på Nrk.no var det
bilde av et hus i USA som var dekket til med tyggis. Der stod det at det var
plasten i tyggisen som gjør den hard. Vi skal prøve å se om det stemmer.

Hypotese 4:Smak
Vi tror at når den mister smaken det er da den blir hard. Den tilsatte smaken
gjør den myk, tror vi. Vi har kjent at når vi tygger tyggis og smaken går ut, blir
tyggisen hardere.

Hypotese 5: sukker
Vi tror sukkeret er noe av det som gjør tyggis hard, fordi sukker er vanskelig å
knekke.

3. Legg en plan
Jobbene våre:
(Alle måtte søke på jobber i prosjektet)
-

Sukkerforsker
Mikroplast Forsker
Vann- vs spytt forsker
Smaks Forsker
Temperatur Forsker
Rapport- og søknadsskriver

Alle gruppene bortsett fra rapport- og søknads gruppen ville ha hvert sitt
eksperiment. Hver gruppe måtte planlegge eksperimentene og lage en
handleliste som de leverte til læreren.

Før eksperiment:
Hvor lang tid tar det før smaken går ut på en Extra-tyggis:
For å få lik tyggetid på hvert av eksperimentene måtte vi finne ut hvor lang tid
det tar før smaken på en tyggis går ut i gjennomsnitt på trinnet. Vi satte et fat i
klasserommet med masse tyggis i første time, så fikk vi en hver og begynte å
tygge på samme tid. Når smaken gikk ut skrev vi tiden ned på et ark. Vi fikk
mange forskjellige tider. Det vi gjorde var å finne mediantallet ved å krysse av
den laveste og høyeste helst til det bare var en tid igjen, og det var 42 min.

Unngå feilkilder:
For å passe at vi ikke får feilkilder må vi passe på at alt må være så likt som
mulig: samme person, samme tyggetid, samme temperatur, tygge mest mulig
likt (prøve å ha samme tyggerytme).

Temperatur
For å teste hypotesen om kulde vil vi ha et tygge eksperiment.
Dette er vår plan for eksperimentet:

Utstyr:
-

Extra white tyggis
Eggekartonger
Fryser
Sprittusj
tidtaker
grønn plastboks med hull på sidene

Slik gjør vi det:
1. Vi lager klar eggekartongen. Vi deler den i to og skriver navnene på
hver elev sin grop i eggekartongen.
2. Vi tygger en extra white tyggis i 42 minutter og putter den på rett plass i
eggekartongen. Så legger vi den i frysen.
3. Vi tygger en extra white tyggis i 42 minutter og putter den på rett plass i
eggekartongen. Så legger den i en grønn plast boks i romtemperatur.
4. Etter 10 uker skal vi teste hvilken som er hardest.
Vi vil finne ut om kulde blir brukt for å fjerne tyggiser og om det finnes andre
lure metoder. Vi vil snakke med vaskepersonalet og vaktmesteren på skolen
og vi vil sende mail til bymiljøetaten i Bergen kommune.

Sukker

For å skal teste tyggis og sukker skal vi ha et eksperiment. Vi skal tygge en
tyggis uten sukker og en med sukker.

Utstyr:
Vi trenger like typer tyggis men den ene skal ha sukker og den andre skal ikke
ha sukker. Vi så på ingrediensene for å finne ut om den har sukker eller ikke.
Vi skal ha Hubba Bubba og V6. Vi trenger melkekartonger som vi klipper slik
at vi får små pappskåler til testene. To per person blir til sammen 12
pappskåler.

Slik skal vi unngå feilkilder:
1) Samme person skal tygge to tyggiser: en med og en uten sukker
2) Vi skal tygge 42 minutter så likt som mulig
3) Etter at vi har tygget i 42 minutter skal vi ta tyggisen oppi en melkekartong
som er merket med navnet på hvem som har tygget tyggisen og om den er
med eller uten sukker skrevet under kartongen.

42 min

Slik gjør vi eksperimentet:
1. Vi tygger Hubba Bubba først i 42 minutter. Da legger vi den i en
melkekartong som er merket med sukker og navnet på den som har
tygget.
2. Vi tygger V6 tyggis i 42 minutter. Da legger vi den i en melkekartong
som er merket med sukker og navnet på den som har tygget.

3. Vi skal sette testene i en grønn kasse og sette den på loftet med de
andre eksperimentene på trinnet
4. Tyggisene skal stå på loftet i 10 uker
5. Vi tester hvilken tyggis som er hardest
Vi har oppdaget at sukkerfrie tyggiser bruker xylitol istedenfor sukker. Det står
på internett at det er farlig for hunder. Vi vil ringe til en veterinær og høre om
det stemmer. Hvis det gjør det vil vi de temperatur gruppen si det videre til
Bergen kommune når skriver mail til de. Vi vil undersøke hvilke tyggistyper
som brukes xylitol for å gjøre tyggisen søt.

Mikroplast Gruppen
Vi skal se om det er mikroplast i tyggis og om det er plast som gjør tyggisen
hard.
For å finne ut om det er plast som gjør tyggisen hard skal vi gjøre et
eksperiment. Vi skal tygge en type tyggis uten plast og en med og etter 10
uker skal vi sjekke hvilken som er hardest.

Utstyr:
● Tyggis med mikroplast: extra vannmelon
● Tyggis uten mikroplast: true gum
Vi må forberede oss og vi må gjøre klar tyggisen og ting som skal være med i
eksperimentet. Eksperimentet skal være at vi har 6 tomme melkekartonger
som det står “uten mikroplast” under, og 6 melkekartonger som det står “med

mikroplast” på. Navnet på forskeren skal stå på siden. Alle skal tygge
begge typer tyggis. Det skal være 1 tyggis i hver melkekartong og vi
tygger tyggisene i 42 minutter.

Slik skal vi gjøre det:
1. Vi skal tygge True gum i 42 min, etterpå legger vi den i en tom
melkekartong.
2. Etter det tygger vi Extra strawberry flavour i 42 min, og så legger vi det
i en tom melkekartong.

3. Så når vi har lagt tyggisene i boksen venter vi i 10 uker, så sjekker vi
hvilken av tyggisene som har blitt hardest.
4. Så kårer alle en vinner med å kjenne hvilken som er hardest.

PLAST I TYGGIS
For å finne ut om det er mikroplast i tyggis skal vi søke informasjon om tyggis
på nettet for å se om det er mikroplast i tyggis. Vi skal søke på forskjellige
sider og se om de skriver om det samme. Den kilden vi vet vi kan stole på er
Store Norske Leksikon. Vi vil også spørre en ekspert.
Vi skal skrive mail til:
-

Han som skriver om tyggis på Store Norske Leksikon: Kjemiker Lars
Egil Helseth
De som lager tyggis: Extra
De som passer på at maten er trygg i Norge: Mattilsynet

Vann vs spytt
For å finne ut om det er spyttet som gjør tyggisen hard skal vi gjøre et
eksperiment.

Utstyr:
-

Myk tyggis som vi kan massere: stimorol
Små begerglass med litt vann
Sterke fingre
Plate av melkekartong til å legge tyggisen på

Hver trenger to tyggiser, og en skål og vann.
For at vi ikke skal ta feil tyggis må vi ta lapper på boksene.

Slik skal vi gjøre det:

i

1. Vi tar og åpner stimorol og tar litt vann nedi tyggisen i et lite
begerglass.
Så moser den sammen nett som vi tygger en tyggis. Vi knar den i vann
42 minutter og så legger vi den på en testplate.
2. Vi tygger samme type tyggis i 42 minutter og legger den på en egen test
plate.
3. Vi tar tiden fordi alle tyggisene må knadd eller tygd like lenge.

SMAKS GRUPPEN:
Vi skal ha en eksperiment for å teste om det er smaken i tyggisen som gjør
den hard.

Utstyr:
-

2 tyggispakker
12 løs vekt vannmelon tyggiser
noen melkekartonger
en grønn matkasse.

Slik skal vi teste det: Vi skal bruke samme
type tyggis.
1. Først skal vi tygge en EXTRA SWEET FRUIT i 1 minutt, der vi plasserer
de i oppklippede eggekartonger.
2. Så tygger vi samme tyggis i 42 minutter, som vi og plasserer i
oppklippede eggekartonger.

Dette er eksperimentet i smaks gruppen.

Plan for uttesting:
Etter 10 uker skal vi undersøke hvilken tyggis som er blitt hardest.
Vi skal ha blindtester. Undersøke våre egne tyggiser og vaske hendene
etterpå.

Smak- og tids eksperiment
Da vi oppdaget at det finnes en tyggis uten plast (True gum) ville vi også teste
om den kunne konkurrere i smak og tid (hvor lenge smaken varer) med de
andre som vi oppdaget er laget av kunstige stoffer. Dette var planen vår for
“Smak og tid eksperimentet”:
Vi må lage et skjema (se vedlegg 1). I naturfagstimene skal vi teste en og en
tyggis i begge klasser. Vi vil teste tre tyggiser med fruktsmak, tre med
mintsmak, to med lakris og kuletyggis.
Testen skal vi gjøre slik:
1. Alle må ha tidtaker, skjema og blyant
2. Lærer deler ut tyggisen til alle
3. Når alle er klare starter vi tiden og begynner å tygge
4. Først kjenner vi etter hvordan smaken er. Vi skriver hva vi synes og gir
poeng (1-10)
5. Når smaken går ut då må vi stoppe tiden.
Vi kan ikke vi noen om hva vi synes om tyggisen før alle har skrevet ned hva
de synes om den, fordi da kan vi påvirke andre sin forsking.

Egen metode for tyggis testing:
For å få et sikrere forskningsresultat lagde vi en testmetode som alle
gruppene skulle bruke når de skulle kåre en tyggis vinner.
Vår test metode er:
1. Knekke-i-to-test. Lar tyggisen seg knekke i to eller blir den bøyd?
2. Trykke-test på tyggisene. Vi trykke på kanten av begge tyggisene.
3. Dra-test. Hvor langt kan vi dra tyggisen før den ryker?
4. Feste-test. Hvor klissete er tyggisen?
5. Kåre en vinner hvilken tyggis som er hardest.

Forskningsmidler:
Rapport- og søknads gruppen lagde et budsjett og regnet ut hvor mye det ville
koste og skrev en søknad til rektor og til Nysgjerrigperfondet. Se vedlegg 2 og
3. Vi skrev til rektor at hun ville få pengene tilbake om vi fikk støtte fra
Nysgjerrigper. Se svaret vårt fra rektor på vedlegg 4. Søkaden vår til
Nysgjerrigper er vedlegg 5 og svaret er vedlegg 6.

Her er noen av tyggisene vi kjøpte inn!

Steg 4: Ut og forsk!
Tyggis Eksperimentene:

Her tester vi tyggisene 10 uker etter vi har tygget de

Resultater:

Vi har gitt poeng til den som var hardest

Hardest

Mykest

Sukker:

Med sukker 2/2

uten sukker 0

Spytt vs vann:

Med spytt 3/3

Vann 0

Plast:

Uten plast 4/5

Med plast 1/5

Temperatur:

Romtemp 3/4

Frysen 1/4

Smak:

1 min 2/5

42 min 3/5

Feilkilder:
-

-

På sukkergruppen var det tre elever som glemte å legge tyggisen i
prøveboksen og en elev som var borte. Derfor fikk vi bare to skikkelige
eksperiment å teste og resultatet blir mer usikkert enn det hadde vært
om vi hadde flere eksperiment
På spytt versus vann-gruppen: En elev tok feil rekkefølge på testen.
Begynte med dratesten. Den eleven fikk helt annet resultat enn de
andre. Vi valgte å ikke ta med den testen i resultatet.

Mailer & intervjuer:
Telefonsamtale med veterinær Ragnhild Ljosland:
Vi spurte om det stemmer at xylitol er farlig for hunder. Veterinæren fortalte at
hunder kan kaste opp, bli slappe, bevisstløse, få krampe og leversvikt. Det
ligner på det som skjer når mennesker som har diabetes får føling og
blodsukkeret blir veldig lavt. Hun fortalte at hundene kan kaste opp, blir
slappe, få krampe, leversvikt og i verste fall dø. Hundene kan dø om de får i
seg mer enn 0,1 g per kg. Hun sa at “Hvis det ringer en hundeeier som sier:
Hunden min har spist tyggis er det farlig? Ja, det er farlig. Dere må komme så

fort som dere kan!”
Vi har lyst til å skrive litt om dette til Bergen Kommune.

Vi har undersøkt om dagens tyggiser har xylitol

Disse hadde Xylitol: Extra White, Extra Mint, Extra Strawberry, Extra
Watermelon, Stimorol Max Mint, Hotschler, Bubblegum, True gum.

Intervju av vaktmester
Han fortalte oss at han bruker høytrykksspyling med vann og skraping. Han
bruker vernebriller fordi det kan sprute steiner på øynene mens han spyler.
Vi spurte om han bruker kulde for å fjerne tyggis. Han svarte at det gjør han
ikke, men at det finnes en slik maskin som fryser ned tyggisen slik at en
lettere kan fjerne den.
Vi spurte han hva han gjør med tyggiser etter han har spylt. Han sa at han
kaster tyggisene i bosset. Det synes vi er bra!

Intervju med vaskepersonell.
De sa at at det ikke er et så stort problem med tyggis her på Haukås skole.
Hvis de finner tyggis så er det i klasserommet og på toalettet. De bruker en
skraper for å få tyggis vekk.

Bergen kommune
Vi ringte bymiljøetaten i Bergen kommune.
Caspian skulle ringe. Vi hadde forberedt et manus:
“Hei, jeg heter Caspian og går på 5. Trinn på Haukås skole. Vi har et
forskningsprosjekt om tyggis. Vi lurer på hvordan dere tar vekk tyggis. Er det
noen jeg kan snakke med om det?” Og så hadde vi en liste med spørsmål.
Hun vi snakket med var veldig hjelpsom. Vi hadde telefonen på høyttaler. Det
ble veldig morsomt for oss å høre på, fordi hun tok det så alvorlig. Vi glemte
litt at noen kom til å svare for vi var så opptatt med det vi skulle si. Caspian
klarte å være helt alvorlig hele tiden. Hun sa hvem vi burde snakke med, men
at han var opptatt i et møte. Vi kunne sende en mail sa hun og det gjorde vi.
Se hele mail som vedlegg 7 og 8. Her er svaret:

Hei,
Takk for spennende spørsmål og håper dere får svar på det dere lurer på

Spørsmål:
1.

Fjerner dere tyggis fra gaten?
Bergen kommune har ikke fast fjerning av tyggis, men har i de
siste årene bestilt dette som et ekstra tiltak. Vi fjernet tyggis på de
største kommunale områdene i fjor, og kommer til se på
mulighetene til å gjøre lignende tiltak i løpet av dette året.

2.

Hvordan fjerner dere tyggis på gaten?
For å fjerne tyggisen bruker vi varmt vann med høyt trykk. Vannet
vil holde en temperatur på opp mot 100 grader, og være med på å
smelte bort tyggisen. Entreprenøren var må også være litt forsiktig
med trykket slik at underlaget ikke blir ødelagt.

3.

Har dere noen triks på hvordan man kan fjerne tyggis?
Gammel tyggis er vanskelig å fjerne. Det er derfor viktig å fjerne
tyggisen så tidlig som mulig. Ny tyggis kan man klare å fjerne med
å skrape, mens gammel kan man fjerne med på tørr is og
høytrykkspyler.

4.

Hvor er det mest tyggis i Bergen?
Vi har sett at det er flest tyggiser befinner seg på steder hvor det
går mange mennesker, ofte i nærheten av busskur.

5.

Hvem fjerne tyggis?
Tyggis på kommunale områder blir fjernet av våre
driftsentreprenører.

6.

På Åsane terminal er det veldig mye tyggis på bakken. Har dere
tenkt å ta de vekk?
Vestland fylkeskommune er ansvarlig for Åsane terminal, så dere
må ta kontakt med dem angående terminalen.

7.

Hvis dere tar bort tyggisene kan vi godt lage noe plakater der vi
ber folk om å kaste tyggisen i bosset. Er dette greit Dette kan dere
også ta kontakt med Vestland Fylkeskommune.

8.

Tror dere om dere kan sette flere bosspann på parkeringsplassene
for der har vi sett at det er mange tyggis der rundt?

Dette var et godt forslag, vi skal se om dette er noe vi kan få til
Her er et bilde av vår driftsentreprenør som fjerne tyggisen:
Med vennlig hilsen

Johanne Jensen Vikeså
Ingeniør, Vei Driftsseksjonen

Vi sendte denne mailen til fylkeskommunen og fikk dette svaret:
E-postkvittering frå Vestland fylkeskommune.
Førespurnaden din er motteken og vil bli handsama så snart som mogeleg. Alle epostar sendt til Vestland fylkeskommune som er gjenstand for sakshandsaming eller
har verdi som dokumentasjon, vil bli registrert i arkivsystemet vårt.
Tenk personvern. Vanleg e-post sendt over internett kan bli lest av uvedkommande.
Send difor ikkje sensitive opplysningar via e-post. Dersom du treng sende sensitive
personopplysningar til oss kan du nytte skjema sikker sending av post

Dette står på True gum sin nettside:
Hils på danske True Gum,
Tyggegummi Produsenten som ønsker å forandre bransjen for det bedre.
Idéen bak True Gum ble til over en middag, der (som etter mange middager)
det ble delt ut tyggis over bordet. Det gikk opp for alle rundt bordet at ingen
faktisk visste hva tradisjonell tyggis inneholdt. Etter litt enkel research innså de
at den neongrønne lille biten sto i sterk kontrast til den økologiske og sunne
middagen de akkurat hadde fortært.
Basen til tradisjonell tyggegummi er laget av en syntetisk plast. Den samme
som man typisk finner i flasker og bildekk. Kanskje ikke akkurat det du ønsker
å runde av en god middag med?
Da ingen ønsket å spise dette, men heller ikke gi opp vanen, var løsningen
enkel. De bestemte seg for å lage sin egen!
Et drøyt år senere og mange forsøk på å perfeksjonere oppskriften ble endelig
True Gum en virkelighet som alle kunne få tak i.
Hva gjør True Gum bedre enn vanlig tyggis?
I motsetning til mesteparten av tyggisen i dag (som er full av plast, aspartam
og BHA—et syntetisk antioksidant) er True Gum 100% naturlig. Ved å
kombinere et plastfritt ethos med kvalitetsingredienser får du en tyggis som
smaker godt, er 100% nedbrytbar og vegansk. Håndlaget i hjertet av
København.
Naturlig Chicle
I stedet for å bruke en tradisjonell plastfyllt tyggisbase bruker de chicle, som
kommer fra sevjen til Sapodillatreet. En bærekraftig og naturlig ingrediens.
Ved å bruke Chicle blir True sin tyggis nedbrytbar og holder seg myk lengre.
Plantebasert søting
Lavkalori og plantebaserte stevia og xylitol brukes til å gjøre tyggisen søt.
Stevia er en sukkererstatning som kommer fra planteblader, og xylitol kommer
direkte fra finske bjørketrær.

Mail fra Extra

(Se vedlegg 9 og 10)

Tak for du kontakter EXTRA og for deres interesse for produktet vårt.
På grunn av forretningssensitiv informasjon kan vi dessverre ikke gå inn på
detaljer om hvor mye vi selger eller hvordan vi produserer gummibasen vår.
Vi kan imidlertid bekrefte at den er laget av en kombinasjon av
matkvalitetspolymerer og andre komponenter som gir tyggegummi ønsket
konsistens, noe som gjør det mulig å gi tyggegummi søthet, smakfullt andre
fordeler.
Alle ingrediensene som brukes i produktene våre oppfyller helse- og
sikkerhetskravene som finnes i markedet og er
godkjent av nasjonale og internasjonale myndigheter for mattrygghet.
Vi utvikler hele tiden vår produkt men kan for øyeblikket ikke kommentere på
om det kommer en ny base.
Ønsker dere alle en god dag.

Mail fra Mattilsynet:
Hei til alle i 5. trinn på Haukås skole.
Takk for meldingen fra dere med alle de spennende spørsmålene dere har til
tyggegummi, eller «tyggis» som vi sier i Bergen
Vi forstår at dere tenker at vi i Mattilsynet sikkert har svar på det dere lurer på.
Dere lurer nok likevel på flere ting enn det vi kan gi dere gode svar på. Vi kan
nok bare svare dere ordentlig på noe av det dere lurer på.
Jeg har lagt inn svar og linker under hvert punkt:
·
Ja.

Er fargene på tyggegummi trygge for oss?

·

Hvordan vet dere det?

Alle som lager tyggegummi i Norge, og alle som importerer
tyggegummi til Norge fra andre land, må følge reglene som
gjelder for å kunne bruke farger i mat. Farger som brukes i mat og
i tyggegummi kalles for fargestoffer, og er en gruppe ingredienser
som vi kaller for tilsetningsstoffer. Disse merkes ofte med et Enummer i ingredienslisten på produktet. Kanskje dere kan se på
en tyggegummipakke om dere finner E-nummeret på fargestoffet
som er brukt ?

·

Vet dere om det er plast i tyggegummi?

Det er ikke lov å tilsette plast i mat. Det skal derfor ikke være
plast i tyggegummi.

·
Har dere vurdert om tyggegummi er trygt å spise for oss
mennesker?

Det er de som produserer tyggegummi som må følge reglene
som gjelder for produksjon av mat slik at den blir trygg å spise, og
ikke er forurenset av noe som vil gjøre oss syke. De kan også
bare bruke ingredienser som er trygge å bruke. I Norge har vi en
lov for produksjon av mat. Den heter Matloven. Det er Mattilsynet
som passer på at produsentene følger den.
·
Dersom dyr får plastbiter i seg får de problemer med
fordøyelsen. Tror dere vi mennesker kan få problemer med
fordøyelsen også hvis vi får plast i oss?
Dette er det nok noen andre som vet mye mer om enn
Mattilsynet. Det foregår mye forskning over hele verden på
bittesmå mikroplastbiter som finnes rundt omkring i naturen. Det
undersøkes om vi kan finne igjen disse i drikkevann, i maten vår,
som for eksempel fisk og annen sjømat. Det forskes også på
hvordan dette påvirker oss mennesker. Dette får vi nok vite mer

om i årene fremover. Kanskje dere kan søke litt på internett om
mikroplast og mat?
·
Vi har fått beskjed om at vi ikke skal svelge tyggis vet dere
hvorfor?
Dette er det nok også noen andre som vet bedre enn Mattilsynet.
Jeg fant en artikkel på tv2.no der en lege forklarer til
Matkontrollen på TV2 hva som skjer når du svelge ren tyggis. Og
det er ikke farlig
Artikkelen kan dere se her: Dette skjer
egentlig med tyggisen hvis du svelger den (tv2.no)
Vi ønsker dere lykke til videre med prosjektet på tyggegummi! Håper at
svarene våre kan hjelpe dere litt
Haukås skole – Tyggis

Mail fra kjemiker Lars Egil Helseth:
(Se vedlegg 11)

Fra: Lars Egil Helseth <Lars.Helseth@uib.no>
Date: tor. 4. feb. 2021 kl. 13:44
Subject: Re: Haukås skole
To: Mats Ystebø Teigland <mats.teigland@bergensskolen.com>

Hei.
Veldig interessant prosjekt dere har valgt. Her er svar på spørsmålene
deres:
1) Er det plast i tyggisen?
Svar: Ja. For mer enn hundre år siden brukte man
mest naturlig plantegummi som man fikk fra saften som siver ut når man
borrer i et spesielt tre som heter sapodilletreet. I dag brukes omtrent
bare syntetisk gummi.
Syntetisk gummi er en type myk plast som fremstilles i laboratoriet. Den

er vanligvis ikke miljøskadelig, men det er ikke bra å kaste den i
naturen likevel, da den
kan sette seg fast i og skade insekter, dyr og fugler.
2) Betyr “syntetisk gummibase” plast?
Svar: Ja. Ordet "Syntetisk" betyr kunstig fremstilt, altså laget av
mennesker i laboratoriet og ikke
av naturen selv. "Gummibase" betyr at gummi er hoved-delen i tyggisen.
Det vil si at man blander andre ting
inn i basen (altså gummien) for å gi den smak, farge og andre
egenskaper.
3) Er det plasten i tyggisen som gjør den hard?
Oftest ikke. Selve gummien er ofte laget slik at den ikke skal være så
hard, og helst lett å tygge. Tyggiser som har mye gummi kan være ganske
myke, som for eksempel Hubba-Bubba. Andre tyggiser har mindre mengde
gummi og kan da bli hardere. Noen tyggiser er ganske harde utenpå og
myke inni. Disse har et dekkende belegg utenpå som består av søtstoff og
stoff som gir smak.
4) Vet du om noen tyggiser som inneholder syntetiske antioksidanter?
Svar: De fleste tyggiser har antioksidanter for at de skal kunne holde
lenger uten å bli uspiselige. Antioksidanter er derfor ikke noen dårlig
ting. Problemet er at noen antioksidanter kan være skadelige for
mennesker dersom man får i seg store mengder. Forbrukerrådet gjorde en
studie av slike antioksidanter i tyggis i 2014, og en oversikt finnes
her:
https://www.forbrukerradet.no/test/2014/hormonsjekk-av-tyggis/
2014 er imidlertid lenge siden, så det kan godt hende at
tyggisprodusentene har skjerpet seg siden den gang. Siden dere
har dette som prosjekt, kan dere jo ta en tur i butikken for å sjekke om
dere finner noen tyggisen som inneholder
BHA (kodenummer E 320) eller BHT (kodenummer E 321). Noen ganger
oppgir
ikke produsenten hva slags antioksidanter de har brukt, og da er litt
vanskeligere å sjekke.
5) Er det mulig å få kreft av tyggis?

Svar: Jeg kjenner ikke til noen tilfeller av dette.
6) Hvor sikker er forskningen på at de er kreftfremkallende?
Svar: Den er ikke sikker i det hele tatt. Man undersøker fortsatt om de
syntetiske antioksidanenten BHA (kodenummer E 320) eller BHT
(kodenummer
E 321) er kreftfremkallende.
7) Vet vi hvor stor prosent sjanse det er det å få kreft?
Svar: Nei.
8) Vet du hva er skallet på tyggis laget av?
Svar: Det er gjerne en blanding av søtstoff, smakstilsetning og
fargestoff som stivner til et hardt belegg.

Håper dette er til hjelp. Lykke til med prosjektet om tyggis.
Mvh,
Lars Egil Helseth

Vi undersøkte om det er BHA eller BHA i tyggiser i dag
Vi har leitet etter BHA (E320) og BHT (E31) i 11 forskjellige tyggiser. Her er
det vi fant:
BHA (E320) : Extra White, Extra Mint, Extra Strawberry, Extra Watermelon
BHT (E321): Stimorol Max Mint, Hotschler, Bubblegum
True gum tyggisene har ikke BHA (E320) eller BHT (E321).

Vi tenkte at det var fint for mattilsynet å få lese mailen fra
kjemikeren, så vi spurte om å få lov til det.

Hei Lars!
Tusen takk for mail! Vi har stilt spørsmål til Mattilsynet også. De sier det ikke er plast i tyggis
fordi det ikke er lov. Kan vi få sende mailen din videre til henne?
Hilsen
5. trinn på haukås skole

Dette fikk vi til svar:
Hei.

Dere må gjerne sende svaret mitt videre til Mattilsynet. Dersom de
påstår at det ikke er lov med plast i tyggis, så er det ikke sikkert de
vet hva nøyaktig plast er. Plast er syntetisk fremstilte polymerer, det
vil si polymerer som er laget i laboratoriet. Polymerer er stoffer som
er sammensatt av lange kjeder av molekyler. Det finnes naturlige
polymerer (slik som de vi har i kroppen, for eksempel huden og alle
organene våre), og disse kalles vanligvis ikke plast. Det finnes også
syntetiske polymerer som lages i laboratoriet, og disse er vanligvis det
vi kaller plast. Laboratoriefremstilt gummi klassifiseres også som
plast. Tyggis lages av syntetiske polymerer (altså plast) som
polyvinylacetat, polyisobutylen, butylgummi, polyvinyletere og
butadienstyrengummi.

Det er ikke slik at all plast er dårlig for miljøet. Noen typer plast
kan lages av helt naturlige produkter (for eksempel cellulose fra tre
eller alginater fra tare), og brytes ned uten å gjøre noen skade på
naturen. Problemet er at de fleste typer plast vi bruker i dag (i for
eksempel tyggis, plastposer og munnbind) ikke brytes lett ned når de
havner ute i naturen. Derfor er det viktig å forske på fremstilling av
miljøvennlige, nedbrytbar plast. I fremtiden vil kanskje tyggis lages av
tang og tare...:)

For å svare på dine spørsmål:

1) Jeg tror at mennesker kan også få problemer med fordøyelsen ved
inntak av store mengder plast fra tyggis, men dersom dere vil ha mer
informasjon om dette ville jeg anbefale å ta kontakt med en lege som
jobber med fordøyelsessystemet.

2) Tyggis kan bli til mikroplast fordi den deler seg i mindre biter.
Disse bitene løser seg ofte ikke opp, og
kan trenge inn overalt (i jord, dyr, mennesker og planter) der de skaper
problemer. Det er derfor vi ikke må kaste plast i naturen.
Vi sendte begge mailene fra kjemikeren og fra Extra videre til Mattilsynet:
Hei! Hege. Vi har sendt melding til den kjemiker som er fagansvarlig for "tyggegummi"i Store
Norske Leksikon. Han skrev mange intressante ting om tyggis. Vi har fått lov til å
videresende mailen til deg.
Hilsen 5.trinn på Haukås Skole

Hun svarte oss og skrev at hun fikk lære noe nytt av det vi sendte til henne fra
kjemikeren.

Steg 5: Dette har vi funnet ut
Temperatur Gruppen
Vi trodde det var kulden som gjorde den kald, men den hypotesen stemte
visst ikke. For vi gjorde noen eksperimenter og det viste seg at hvis de
tyggisene som var i fryseren ble litt varm ble de veldig myk og klissete.Markus
Leander gjorde eksperimentet veldig fort og da stemte det at den tyggisen
som var i kjøleskapet var hardest.
I bergen kommune`s mail sto det at de brukte varmt vann med høyt trykk for å
fjerne tyggisen, det kan være opp til 100 grader, men de må være forsiktig å
ikke ha for høyt trykk siden da kan det under tyggisen bli ødelagt.

Vaktmesteren fortalte at noen kommuner bruker en maskin som fryser
tyggisene rett før man fjerner dem, men skolen vår har ikke en slik maskin.
Bergen kommune sier at ny tyggis kan man klare å fjerne med å skrape, mens
gammel kan man fjerne med tørris og høytrykkspyler.

Oppsummert: Vår forskning tyder på at tyggisen er hard når den er frossen og
da er det lett å fjerne den, men at den tiner fort og da er det værre å fjerne den
for da blir den mer klissete.

Sukkergruppen

Vi tror fremdeles at sukkeret er med å gjøre at tyggisen blir hard. Vi tror det,
fordi at vi har gjort noen tester og de testene viste at sukkeret gjorde den hard.

Vi har funnet ut at de som lager tyggis bruke xylitol istedenfor sukker for å
gjøre tyggisen søt. Xylitol er farlig
for hunder. Hvis hunder får i seg
xylitol kan de bli kvalme og
kanskje spy, de blir også slappe
og bevisstløse. Hvis vi får lov til å
henge opp plakater på Åsane
terminal skal vi skrive det på
plakatene. Vi tror at det ikke er
mange som vet det om hunder og
xylitol.

Mikroplastgruppen

Vi har funnet ut at vanlig tyggis er laget av syntetisk gummi, som er plast.
Kjemikeren på Universitetet i Bergen skriver om syntetisk gummi at “det er en
type myk plast som fremstilles i laboratoriet”. Tyggis blir ikke tilsatt mikroplast,
men viss den smuldres opp så kan den bli det. Og den mikroplasten trenger
seg inn i alt. Derfor er det veldig viktig at vi kaster tyggisen i bosset!
Nrk skriver på sine nettsider at tyggis blir hard fordi den har plast i seg.
Vi trodde også at plasten gjorde den hard, men vår forskning tyder på at det
ikke stemmer. 4 av 5 av våre tester viste at tyggisen uten plast ble hardest.

Spytt versus vann
Vi har funnet ut at spyttet inneholder enzymer og amylase som spalter stivelse
til glukose og maltsukker, samt det antibakterielle lysozym. Det kan virke som
om det er noen andre stoffer enn vann som gjør at tyggisen blir hard for 3/3 av
våre tester viste at spyttet gjorde tyggisen hard.

Så resultatet tyder på at hypotesen om at spyttet vårt er med på å gjøre
tyggisen hard, ser ut til å være riktig. Vi oppdaget plutselig en mulig
sammenheng til en artikkel på Nysgjerrigper.

Eldgammel tyggis
I artikkelen står det at for 10 000 år siden tygget de på noe som lignet tyggis.
Det de spiste på var noe som het harpiks. Harpiks er det samme som kvae.
Det er det tyktflytende stoffet som finnes i trær.
Det kan være de synes det var godt, men det står i artikkelen at tygde den
mest sannsynlig for at den skulle være myk for å bruke som lim på verktøy når
det ble hard var det som et sterkt lim på verktøy og redskaper. Vi lurer på om
vi har oppdaget en viktig grunn til at de tygget på den: nemlig at spyttet gjorde
harpiksen hardere, akkurat slik vi så det med vanlig tyggis. Det kan kanskje
være at de oppdaget at når de tygde på tyggisen, ble det et bedre lim. Nå er
“tyggisen” selvfølgelig steinhard. Her er linken for flere detaljer Eldgammel
tyggis. Vi tror at når de tygget på harpiksen blandet de spyttet med harpiksen
og vi på spytt VS vann gruppen tror at når de tygget på den så kom den til å
bli først myk og så hard for at den skulle bli et godt lim.

Smak

Resultatet vårt tyder på at hypotesen om at den tilsatte smaken gjør tyggisen
myk ser ut til å ikke stemme, fordi bare 3 av 5 tester av tyggiser uten smak fikk
poeng for å være den hardeste. Og 2 av 5 tester av tyggiser som fremdeles
hadde smak i seg ble regnet for å være den hardeste.

Resultatet av smak og tid eksperimentet:
Vi har testet om true gum er en god tyggegummi i forhold til de andre
tyggisene. Dette var resultatet: True gum fikk jevnt gode smaks poeng, men
de var stort sett litt lavere enn de andre tyggisene. True gum mint ble
sammenlignet med to andre mint tyggiser, slik var det også med frukt og
lakris. Alle True gum tyggisene var god på smak, men smaken gikk ut litt
kjapt. Den klarte seg ikke så godt i tid som de andre tyggisene. Flere på
trinnet har kjøpt seg True gum tyggis etter eksperimentene.
Feilkilde: Før hvert eksperiment snakket vi om at ingen måtte si noe om hva
de syntes om tyggisen fordi da kunne de påvirke andre sin forskning. Men det
var alltid noen som sa hva de mente om tyggisen, så det ødelagte for de
andre. Hvis for eksempel noen synes en tyggis ikke er god, men så roper en
venn at den er veldig god og så skjer det noe med forskningen. Det skjer
kanskje noe med hjernen slik at de tenker at den er god likevel.

Her er alle forskningsskjemaene til smak og tid eksperimentet.

Konklusjon
-

-

Spyttet vårt gjør tyggisen hard når den størkner. Vi tror at
steinaldermennesker tygde på harpiks for å få spyttet inn i den og gjøre
den myk og fordi spyttet gjorde den hard når den størknet. Derfor kunne
de bruke harpiks som et godt lim.
Kulde kan brukes som en metode for å fjerne tyggisen.
sukker i tyggisen gjør tyggisen hard når den størkner.
Tyggisen er faktisk plast og når den smuldrer opp blir den mikroplast.

Tips til alle som har lyst til å hjelpe til med å få mindre plast i naturen og
mindre tyggis på gater, fortau og bussholdeplasser er å kaste tyggisen i
bosset! For å unngå plast i naturen kan vi også kjøpe tyggis uten plast.

Steg 6 Fortell til andre
Det vi gjorde for at folk skulle få vite om prosjektet vårt var at vi lagde
en vegg med “Visste du at...- plakater” og hengte det opp i gangen vår så alle som
går forbi kan se. Vi fikk og i lekse å vise familien vår rapporten. Det var sånn vi
fortalte om prosjektet vårt.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Søknaden vår til Nysgjerrigperfondet:

Til nysgjerrigper.
Vi søker med dette om penger til nysgjerrigper prosjektet vårt:
Hvorfor blir brukte tyggiser harde?
Vi synes det er viktig og finne ut hvorfor tyggisen blir hard, fordi det er masse
tyggis på gaten rundt om i byene. På Åsane terminal er det sykt mye. Det er
det også på en parkeringsplassen i byen. Visst vi finner ut hvorfor tyggisen blir
hard, kan noen kanskje finne ut hvordan man får det av bakken og da blir alt
mye finere i byen og på Åsane terminal og resten av byene. Vi lurer også på
hva tyggis er laget av.

Budsjett
Temperatur Eksperiment
Sukker Eksperiment
Smak Eksperiment
Mikroplast Eksperiment
Spytteksprimetn

71 kr
80 kr
467 kr
150 kr
142 kr

= 910 kr
Håper på positivt svar!
Hilsen Pernille og 5.trinn på Haukås skole :)
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Vedlegg 12

