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Forord
Vi på 3.trinn er nysgjerrige på mye. Ved å undre oss sammen og stoppe opp litt, kan
vi stille oss ulike spørsmål på hvorfor ting er som de er. Ikke alltid får vi et svar med
en gang, men dette kan vi finne ut av ved å bruke “Nysgjerrigpermetoden”.
En morgen var det ei jente i 3.klasse som satt ved frokostbordet og drakk biola. Hun
studerte deretter glasset som var tomt, og så plutselig alle stripene på glasset. Hun
spurte deretter sin mor om hvorfor, men fikk ikke svar. Tanken på disse stripene
klarte hun ikke helt å slippe, så da “Nysgjerrigperkassen” kom opp, ble denne
problemstillingen lagt der.
Problemstillingen ble valgt og alle 50 elever og lærerne på trinnet har vært delaktige i
forskningen. Hele trinnet har vært med på ulike forsøk med biola, vært på
bondegårdsbesøk og på forelesning om melkesyrebakterier på Universitetet i
Stavanger med Inge Christ.
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2.Dette lurer vi på:
For å finne ut av hva 3.trinn lurte på hadde vi i november og desember 2019 en
Nysgjerriper- postkasse i klasserommet. Her kunne elevene legge et utfylt “Jeg lurer
på-skjema”. Da vi åpnet postkassa rett før juleferien fant vi mange interessante
problemstillinger. Rett over nyttår fikk vi i tillegg en lekse hvor vi skulle fylle ut et “Jeg
lurer på” -skjema.
Noen problemstillinger vi fant var:
1. Hvordan ville det vært hvis klasserommet var fylt med bamser?
2. Hvorfor liker hunder å leke med noen leker og ikke med andre?
3. Hvorfor sier voksne at man får firkantede øyne av å se på TV?
4. Hvorfor er vi trøtte om morgenen og våkne om kvelden?
5. Hvorfor er penger laget av papir så verdifulle?
6. Hvorfor er det usunt med sukker?
7. Hvorfor er det striper igjen i glasset når vi har drukket Biola?
8. Hvorfor blir man glad av å være sammen med andre?
9. Hvorfor smitter det å gjespe?
10. Hvorfor kan noen plystre og andre ikke?
11. Lærer du mer av å ikke ha lekser i noen uker?
12. Hvordan blir det med arbeidsro hvis vi har dyr i klasserommet?
13. Hvorfor er det sånn at vann er gjennomsiktig i et glass men blått i havet?
14. Hvorfor lager det ikke noen lyd når jeg banker på et tre, men bare når det er
blitt til et bord?
15. Hvorfor er vi ofte redde for noe vi ikke forstår?
16. Hvorfor er det sånn at det ofte er minst en borte fra klasserommet?
Vi likte best de 5 problemstillingene som er markert med grønn farge. Vi syntes at de
var spennende å forske på fordi vi ikke visste svaret på dem fra før.
Problemstillingen vår, ”Hvorfor er det striper igjen i et glass etter at vi har drukket
Biola”? ble valgt fordi den virket mest spennende å forske på. Det var mange elever
som hadde lagt merke til at det oppsto striper i glasset da de drakk Biola, men
hverken elever eller voksne kunne forklare dette fenomenet. Mange ble nysgjerrige
og ville finne ut hvorfor dette skjer.
Vi prøvde med et Google-søk for å finne svar, men uten resultat. Vi så at det var et
par andre som lurte på det samme på noen chat-forum, men vi fant ikke svar på det
de lurte på.
Siden ingen hadde funnet svar på denne problemstillingen ønsket vi på 3.trinn å
forske på dette og finne svar.
Det var elevenes nysgjerrighet som gjorde at vi forsket på akkurat denne
problemstillingen.
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3. Hvorfor er det slik?
Det var vanskelig å starte å forske på en problemstilling som det var lite informasjon
om.
Det som de fleste visste var at:
● Biola er en type yoghurt. Sur melk.
● Yoghurt lages av melk.
● Kuer gir oss melk.
● Vi kjøper melk i butikken eller fra en gård.
● Det finnes mange typer Biola med forskjellig smak.
● Biola er tykk i konsistens. Tykkere enn melk.
● Biola har litt søt og litt sur smak.
● Tine produserer Biola.
● Det lages striper i et glass etter at vi har drukket Biola.

Vi snakket mye om hvorfor det er slik at det lages striper i glasset. Elevene fikk ei
lekse i helga hvor de skulle drikke Biola og tenke på hvorfor det lager striper i et
glass.
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Mandagen etter kom det mange elever med gode nyheter, de hadde gjort leksa:
Mange hadde drukket Biola med ulik smak. De fortalte at i noen typer glass laget
biolaen tykkere mønster, mens andre fikk tynnere mønster.
Noen la merke til at striper ikke oppsto med en gang i det tomme glasset, men at de
oppsto etter en liten stund. Det som var igjen av Biola i glassene rant ned langs
sidene og samlet seg i bunnen av glassene, mens sidene til glassene fikk stripete
mønster. Noen sa at mønsteret så ut som striper, andre mente at de så ut som
grener og noen syntes at de lignet på blodårene. Ut ifra elevenes forkunnskap om
Biola kom det flere hypoteser fram:
1) Jeg tror at det er fordi Biola er så tykk at:
● Den kan klistre seg til glasset.
● Væske trekker seg sammen .
● Væske presser seg mer til sidene på koppen.
2) Jeg tror at det er fordi det er melk i Biola.
3) Jeg tror at det er fordi Biola er blandet med melk og noe annet.
4) Jeg tror at det er fordi melkesyrebakterier henger seg fast til hverandre at de
danner striper i glasset.
Disse hypotesene forteller at elevene trodde at stripene oppsto fordi Biola hadde en
tykkere konsistens og fordi det var et melkeprodukt. Ikke minst var det flere andre
ingredienser i Biola enn melk fordi Biola har ulik smak.
Siden Biola har litt sur og litt søt smak, lurte elevene på hvor den sure smaken kom
fra. De lurte på om den kom fra frukten som var i Biola eller om det var en annen
grunn til det.
Siden Biola inneholder melkesyrebakterier, ble det viktig for elevene å lære om denne
type bakterier. Noen dager etter at de hadde lært om dette dukket det opp enda en ny
hypotese: Kanskje er det melkesyrebakteriene som henger seg fast til hverandre og
dannet striper i glasset.
For å finne svar på alle hypotesene våre, måtte vi finne frem til måter å gjøre dette
på. Elevene var sikre på at vi trengte MYE Biola for å starte testing.
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4. Legge en plan:
Det var mange forslag på det som vi kunne gjøre for å teste hypoteser. De fleste var
enige om at Biola måtte vi ha for å kunne teste h
 vordan og h
 vorfor mønstre i glasset
ble til. Vi hadde ikke penger til å kjøpe mange liter Biola. Til tross for økonomiske
utfordringer hadde elevene entusiasme, nysgjerrighet og mange gode ideer til
hvordan de kunne skaffe Biola til forskning. Vi delte elevene i grupper. Gruppene
skulle gi forslag til hvordan vi skulle teste hypotesene, samt legge en plan for andre
ting som er nødvendige og som kunne hjelpe forskningen vår.

En god del av testing av hypoteser foregikk på skolekjøkkenet. Elevene lagde forslag
til ulike eksperimenter med Biola for å se om det ble mønster igjen i
drikkebeholdere. Her ser du oversikt over eksperimentene som vi planla å
gjennomføre på skolekjøkkenet:
Hypotese 1: Jeg tror at det er fordi Biola er så tykk at:
a) den kan klistre seg til glasset.
b) væske trekker seg sammen.
c) væske presser seg mer til sider på koppen.
Forslag til eksperiment:
-

Vi kan fylle et glass med Biola og tømme innholdet.Vi skal se om det lages striper.
Vi kan sammenligne Biola med: melk, vann, yoghurt (kulturmelk), drikkeyoghurt, brus, juice, saft,
kaffe, te, sjokomelk/kakao. Hvor tykke er disse væskene i forhold til Biola?
Vi kan prøve å fylle ulike typer glass/kopper med de ulike drikkene.
Vi kan se om det lages striper/mønster hos alle eller ikke.

Hypotese 2: Jeg tror at det er fordi det er melk i Biola.
-

Vi kan blande Biola med ulike melkeprodukter. Blir det striper i glasset da?
Vi kan teste hva som skjer hvis vi blander Biola og melk, uten å røre i det; og når vi rører det
sammen.

Hypotese 3: Jeg tror at det er fordi Biola er blandet med melk og noe annet.
-

Vi vet at det er flere andre ingredienser i Biola enn melk, for Biola har ulik smak. Vi kan
ta lettmelk og blande med- ulike ingredienser som skal gi ulik smak (sur, salt, bitter,
umami, søt).
Vi tar melk og Biola og tilsetter noe surt oppi: sitron, lime, surt eple, jordbær,
surmelk-kulturmelk. Lages det mønstre i glassene i alle tilfeller?
Hva med en melk som er gått ut på dato? Den er sur.
Hva skjer med den vanlige melken? Lager den striper i glasset?

Hypotese 4: Jeg tror at det er fordi melkesyrebakterier henger seg fast til hverandre at
de danner striper i glasset.
-

Vi kan sammenligne ingredienser i ulike melkeprodukter for å finne ut hvilke som
inneholder melkesyrebakterier og hvilke som ikke har dem.
Vi kan lese om produktene på Tine Meieriers nettsider.
Vi kan se på melkesyrebakterier under mikroskop. Hvordan er de?
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Senere utvidet vi planen om ulike Biola-eksperimenter for testing av de 3 første
hypotesene. Dette førte til at 10 elevgrupper forsket på 11 ulike eksperimenter på
skolekjøkkenet.

Her ser du en kort beskrivelse av det gruppene hadde i oppgave:
1) B
 iola er så tykk at den
klistrer seg til glasset og
trekker seg sammen.

3) Det lages mønster i
Biola for Biola har melk i
seg.

Vi har en type Biola. Vi
fyller ulike typer
drikkebeholdere. Fokus
er på tekstur og material
av drikkebeholdere. Blir
det mønstre på alle typer
beholdere?
2dl Biola
-papp, metall, plast,
porselen, keramikk
(drikkebeholdere)

Vi tester dette ved å
blander andre
melkeprodukter med
Biola.
Vi blander 1 dl Biola + 1dl
yoghurt, kakao,
drikkeyoghurt,
sjokolademelk,
mandelmelk og
kulturmelk.
Like Glass. Blanding skal
røres. Vente 5 min.
Tømme innholdet.

2) Biola er så tykk i
konsistensen,men hvis vi
fyller ulike typer glass
med Biola, får ulike typer
glass mønster da eller
ikke. Varierer det fra
glassform til glassform?
Ulike typer Biola i ulike
typer glass. Fokus på
formen til glass.
-

høye glass, lave
glass, smale
glass, brede
glass, vinglass,
martiniglass,
shotglass

5) Det lages mønster
på glasset fordi Biola
har melk og noe annet
i seg.
Hva det andre kan
være?
Hva skjer hvis vi
forsterker smaken av
Biola med noen
typiske smakstyper ?
Hva skjer med
mønsteret hvis Biola
blir salt fint salt, grovt salt,
himalaya salt
Blir det mønster?
Vi noterer det som
skjer etter 5, 10 og 15
min

7) Det lages mønster
på glasset fordi Biola
har melk og noe annet
i seg.

9) D
 et lages mønster
på glasset fordi Biola
har melk og noe annet i
seg.

Biola er litt sur i
smaken. Hva skjer
hvis vi tilsetter noe
ekstra surt i Biola.

Hva skjer med
mønsteret i glasset hvis
vi tilsetter noe med
bitter smak i Biola?

4) To skjemaer.
Biola vs. Andre typer av
drikke.
Først: Vi tester noen
andre produkter som
ikke inneholder melk for
å se om det lages
mønster på glasset. Vi
sammenligner med
Biola.
- juice, saft, vann, te,
kaffe, brus (cola,
brusevann)
8 glass x 2 dl

6) Det lages mønster
på glasset fordi Biola
har melk og noe annet
i seg.
Biola er litt søt i
smaken.
Hva skal skje hvis vi
tilsetter noe ekstra søt
i Biola. Blir det
mønstre.
-sukker
-søtningsstoffer
-kokosblomstsukker
-honning

8) Det lages mønster i
glasset for Biola har
melk i seg.
Vi tester om det er
mønsteret i glasset
hvis vi har ulik forhold
mellom melk og Biola i
samme glass.
- Mer melk enn Biola
(2:1)
-Mer Biola enn melk
(2:1)
-Like mye Biola og
melk (1:1)

10)Det lages mønster
for Biola har melk i seg.
Vi tester: Biola vs. ulike
typer melkeprodukter.
Vi tar samme glass. Vi
fyller Biola i det ene og
så ulike andre
melkeprodukter i de
andre glassene. En type
Biola.
-Melk, yoghurt, kakao,
drikkeyoghurt, gresk
yoghurt, mandelmelk,
sjokomelk...

Og så: Vi blander
sammen 1dl Biola + 1dl
av den andre typer drikke
- får vi mønster likevel?

Notere det som skjer
etter 5, 10 og 15 min
Er det mønster?

samme type glass.

-Får vi mønster ved
andre melkeprodukter
eller ikke?

-

sitron
lime
eddik

Vi noterer det som
skjer etter 5, 10 og 15
min.
Blir det mønster i
glasset?

-

grapefruktjuice
kanel
kakaopulver
mørk

For testing av hypotese 4 søkte elevene på nettsidene til TINE Meierier for å finne ut
hvor Biola ble laget. De sammenlignet ingrediensene på en rekke melkeprodukter på
Tine.no, og lagde tabeller over produkter som hadde eller ikke hadde
melkesyrebakterier.
Flere elever foreslo bondegårdsbesøk og besøk til Tine -meieriet hvor Biola
produseres. Der kunne vi lære mer om melkeproduksjon og melkesyre. De andre
lurte på hvor vi kunne få tak i mikroskop for å se på melkesyrebakterier på nærmere
hold.
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Vi ville ta kontakt med noen eksperter på feltet , og det ble besøk til en bondegård og
TINE, etter forslag fra elevene.
Elevene ville også lage intervju spørsmål til eksperter som jobber med
Biola-produksjon. Med litt hjelp fra voksne klarte de å finne kontakter til alle som
kunne hjelpe til i forskningen. De måtte også skrive e-poster til dem angående besøk
og intervjuspørsmål.

Senere i forskningsprosessen fikk vi anledning til å planlegge en tur til UiS til Inge
Christ, avdelingsleder for Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved Det
teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Til denne turen søkte vi økonomisk støtte fra
Forskningsrådet; samt til å kjøpe en del varer for Biola-eksperimenter på
skolekjøkkenet.
Vi oppdaget også i løpet av forskningen (litt tilfeldig) at det var mulig å lage vår egen
surmelk i klasserommet , og vi prøvde oss på det.
Da det var Samefolkets nasjonaldag var vi på uteskole. Vi hadde en stasjon der
elevene hadde i oppgave å lage en ku-joik i grupper. Dette var veldig spennende. Du
kan høre joikene som vedlagt lydfil.
Videre nå vil vi fortelle hvordan det gikk da vi samlet inn alle opplysningene til
forskningen.

5. Hente opplysninger:
Aller først gjennomførte elevene forskning på Biola på skolekjøkkenet. Dette ble
mulig fordi vi fikk støtte fra Tine Meieriet Tunga og melkeprodusent Malvin Hebnes.
Som nevnt tidligere trengte vi flere liter Biola til forskning. I tillegg hadde alle elevene
lyst til å ha en smaksprøve av Biola. En liter Biola koster over 30 kr i
dagligvarebutikken. Klassen hadde ikke penger til å kjøpe inn så mye at det ble nok
til både testing og smaksprøver. Det kom mange positive og kreative forslag til
hvordan vi kunne få tak i penger til Biola: Noen ville gi sine
lommepenger/sparepenger, noen sa at vi kunne samle flasker i nabolaget og pante,
andre ville søker penger fra Forskningsrådet, mens andre igjen foreslo at vi kunne
snakke med Tine Meierier og få der.
Elevene fikk i oppgave å søke på nettsidene til TINE Meierier og finne ut hvor Biola
blir laget. Vi fant ut at Tine meierier har en avdeling på Sola (som er nærmest vår
skole). Dessverre produserer de ikke Biola. Det gjør de derimot på Tunga Meieriet i
Trondheim.
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Elevene og voksne skrev en e-post til Tine Meieriet Tunga:

Vi fikk svar fra Tine Tunga med veldig gode nyheter! Både meierisjef Øyvind
Hatletveit og forbedringsrådgiver Hilde Østlyng svarte oss. De var veldig hyggelige
og interesserte i det vi forsket på.De ville også hjelpe oss i forskningen gjennom å
sponse oss med Biola , og ved å svare på spørsmål/intervju.

Etter noen dager fikk vi tilbakemelding om at Biola-bestillingen var på vei til oss.
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Vi begynte å planlegge Biola-kjøkkeneksperimenter.
Aller først undersøkte elevene hvilke melkeprodukter fra Tine som inneholdt
melkesyrebakterier og hvilke som ikke hadde det.
En gruppe elever var på Tine Sola sine nettsider og en annen gruppe var på Tine
Tunge sine nettsider. De så på ingrediensene i ulike produkter og sorterte dem i
tabellen. Etterpå snakket vi om produktene. Vi snakket om hvordan smaken var hos
produkter som inneholdt melkesyrebakterier og hvordan den var hos de uten
melkesyrebakterier; hva som var ulikheter og likheter. Det var stort sett
melkeprodukter som elevene hadde god kjennskap til og som de hadde smakt på
før.
Etter et par uker fikk vi bestillingen fra Tine Meieriet Tunga i Trondheim. I leveransen
fikk vi Biola Naturell, Biola Blåbær og Biola Jordbær. Før vi gikk på kjøkkenet
gjennomførte vi en enkel test i klasserommet. Vi ville se om det ble mønstre i glasset
etter alle tre typer Biola. Vi tok tre like glass, ristet kartongene med Biola godt og fylte
glassene. Vi ventet litt, og så helte vi Biola ut fra glassene. Etter hvert kom det striper
i glassene. Fortest fikk vi striper med Biola Blåbær og Jordbær. Deres mønstre var
tynne og de så ut som kvister, grener, blodårer - slik som elevene beskrev dem. Det
tok mer tid å få mønster i glasset med Biola Naturell. Det mønsteret var også
tykkere enn i de to andre glassene. Vi konkluderte med at Biola Naturell er litt tykkere
i konsistens enn Biola Blåbær og Jordbær. Biola blåbær var tynnest i konsistens,
mens Biola Jordbær var i midten.
Vi så også en reklamefilm for Biola blåbær på Youtube. Der så vi hva de ulike
ingrediensene som finnes i Biola med fruktsmak er.
https://www.youtube.com/watch?v=S0dcqPSq_1Y.
Etter det gikk vi til skolekjøkkenet.:
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På skolekjøkkenet hadde vi 11 stasjoner med Biola eksperimenter. En gruppe fikk to
stasjoner å jobbe med, mens de andre hadde en stasjon hver. Hver gruppe hadde
skjema med instruksjoner om hvordan gjennomføre eksperimentet. Elevene fulgte
instruksjonene, og deretter noterte de i skjemaet det de observerte. Senere
analyserte de resultatene.
Nedenfor ser du oversikt over instruksjoner for hver stasjon. Fullstendig oversikt over
utfylte skjemaer finner du i kapittel 8: Tilleggsopplysninger, logger, tegninger og
bilder. Mer om resultatene fra skolekjøkkenet kan du lese i kapittel 6
 : Dette har jeg
funnet ut.
Oppdrag: Gruppe 1
Hver beholder skal ha 2 dl Biola. Bruk dl målet når du måler. (Her var det fokus på u
 like typer beholdere.)
Tøm Biolaen i de ulike beholderne (ulik material). 2 dl i hver.
Vent 5 min før du tømmer Biolaen i bollen.
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Fyll ut skjemaet.
Tegn beholder

Materiale (papp, plast, metall,
porselen, keramikk)

Blir det mønster?
Hvordan ser mønsteret ut?

Oppdrag: Gruppe 2
Hvert glass skal ha 2 dl Biola. Bruk dl målet når du måler. ( Her var det fokus på ulike typer glass.)
Tøm Biolaen i de ulike glassene.2 dl i hver.
Vent 5 min før du tømmer Biolaen i bollen.
Fyll ut skjemaet.
Tegn glasset

Beskriv formen på glasset

Blir det mønster?
Hvordan ser mønsteret ut?

Oppdrag: Gruppe 3
Hver beholder skal ha 1 dl Biola og 1 dl av den andre væsken. Bruk dl målet når du måler.
Tøm Biolaen i de ulike beholderne. Fyll på med en 1 dl av den andre væsken. Rør godt.
Vent 5 min. Tøm Biolaen i bollen.
Fyll ut skjemaet.
Skriv innholdet i glasset
(Biola +yoghurt, Biola +
sjokolademelk, Biola +
drikkeyoghurt, Biola+kakao...)

Beskriv hvordan væsken ser ut
etter at du har rørt i den. Farge og
tykkelse.

Blir det mønster?
Hvordan ser mønsteret ut?

Oppdrag 1: Gruppe 4
Hvert glass skal ha 2 dl væske. Bruk dl målet når du måler væsken. Fyll hvert glass med:
1. glass = 2 dl eplejuice, 2. glass = 2 dl appelsinjuice
3. glass = 2 dl saft konsentrat, 4
 . glass = 2 dl vanlig vann
5. glass = 2 dl te, 6. glass =
 2 dl kaffe , 7. glass =
 2 dl cola, 8
 . glass = 2 dl brusvann
Vent 5 min.Tøm væskene tilbake til beholderne.
Fyll ut skjemaet.
Skriv innholdet i glasset
(eplejuice, appelsinjuice,
saftkonsentrat, vanlig vann, te,
kaffe, cola, brusvann...)

Beskriv hvordan væsken ser ut. Er
væskene tykkere eller tynnere enn
Biola? Farge og tykkelse.

Blir det mønster i glasset?
Hvordan ser mønsteret ut?

Glass 1, Glass 2, Glass 3...
Oppdrag 2: Gruppe 4
Hver beholder skal ha 1 dl Biola og en dl av den andre væsken. Bruk dl målet når du måler.
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Tøm Biolaen i de ulike beholderne. Fyll på med en 1 dl av den andre væsken. Rør godt.
Vent 5 min. Tøm Biolaen i bollen.
Fyll ut skjemaet.
Skriv innholdet i glasset (Biola
+type juice,
Biola +saft, Biola + vann, Biola +
te, Biola + kaffe, Biola + type brus)

Beskriv hvordan væsken ser ut
etter at du har rørt. Farge og
tykkelse.

Blir det mønster?
Hvordan ser mønsteret ut?

Oppdrag- Gruppe 5
Du får 4 glass. Fyll 2 dl av samme type Biola i hvert glass. Bruk dl målet for å fylle glassene.
Du har tre typer salte ingredienser på bordet:
1. vanlig salt/fin,
2. havsalt/grov
3. himalaya salt/rosa farge
Tilsett 0,5 dl salt i første glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl havsalt i andre glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl himalaya salt i tredje glass. Rør godt med teskje.
Fyll fjerde glass med KUN 2 dl Biola. Ikke tilsett noe. Du skal sammenligne innholdet i de 4 glassene.
Hva skjer med Biola i glassene etter 5, 10 og 15 min. Fyll ut skjema.
Tøm innholdet i bollen etter 15 min. Vent 5 min til. Fyll ut siste kolonne i tabellen.
min

Glass 1- finsalt
Hva skjer med innholdet
i glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 2- havsalt
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 3 - himalaya
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Du har tømt glasset.
Beskriv hva du ser?

5/
10/
15
min
Oppdrag - Gruppe 6
Du får 5 glass. Fyll 2 dl av samme type Biola i hvert glass. Bruk dl målet for å fylle glassene.
Du har fire typer søtninger på bordet:
1. vanlig sukker/rørsukker
2. kokosblomstsukker
3. suketter
4. honning
Tilsett 0,5 dl vanlig sukker i første glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl kokosblomstsukker i andre glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 3 suketter i tredje glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 2 teskjeer med honning i fjerde glass. Rør godt med teskje.
Fyll femte glass KUN med 2 dl Biola. Ikke tilsett noe. Du skal sammenligne innholdet i de 5 glassene.
Hva skjer med Biola i glassene etter 5, 10 og 15 min. Fyll ut skjema.
Tøm innholdet i bollen etter 15 min. Vent 5 min til. Fyll ut siste kolonne i tabellen.
min

Glass 1- vanlig

Glass 2- kokossukker

Glass 3 - suketter

Glass 4 - honning

Du har tømt
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sukker
Hva skjer med
innholdet i glasset?
(Farge, tykkelse)

Hva skjer med
innholdet i glasset?
(Farge, tykkelse)

Hva skjer med
innholdet i glasset?
(Farge, tykkelse)

Hva skjer med
innholdet i glasset?
(Farge, tykkelse)

glasset. Beskriv
hva du ser?

5/
10/
15
min
.

Oppdrag- Gruppe 7
Du får 4 glass. Fyll 2 dl av samme type Biola i hvert glass. Bruk dl målet for å fylle glassene.
Du har tre sure ingredienser på bordet:
1. sitronsaft
2. limesaft
3. epleeddik
Tilsett 0,5 dl sitronsaft i første glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl limesaft i andre glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl epleeddik i tredje glass. Rør godt med teskje.
Fyll fjerde glass med KUN 2 dl Biola. Ikke tilsett noe. Du skal sammenligne innhold i de 4 glassene.
Hva skjer med Biola i glassene etter 5, 10 og 15 min. Fyll ut skjema.
Tøm innholdet i bollen etter 15 min. Vent 5 min til. Fyll ut siste kolonne i tabellen.
min

Glass 1- sitronsaft
Hva skjer med innholdet
i glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 2- limesaft
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 3 - epleeddik
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Du har tømt glasset.
Beskriv hva du ser?

5
min
Oppdrag: Gruppe 8
Fyll glassene med ulik mengde Biola og melk. Bruk dl målet får å fylle glassene. Rør godt innhold i glassene.
1. glass: 2 dl Biola og 1 dl melk. Rør godt.
2. glass: 1 dl Biola og 2 dl melk. Rør godt.
3. glass: 1 dl Biola og 1 dl melk. Rør godt.
Vent 5 min. Tøm Biolaen i bollen.
Fyll ut skjemaet.
Skriv innholdet i glasset
(2 dl Biola + 1 dl melk
1 dl Biola + 2 dl melk
1 dl Biola + 1 dl melk)

Beskriv hvordan væsken ser ut
etter at du har rørt. Farge og
tykkelse.

Blir det mønster?
Hvordan ser mønsteret ut?

Oppdrag- Gruppe 9
Du får 4 glass. Fyll 2 dl av samme type Biola i hvert glass. Bruk dl målet for å fylle glassene.
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Du har tre typer bitter smak på bordet:
1. grapefruktjuice
2. kanel
3. mørk sjokolade pulver
Tilsett 0,5 dl grapefruktjuice i første glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl kanel i andre glass. Rør godt med teskje.
Tilsett 0,5 dl mørk sjokolade pulver i tredje glass. Rør godt med teskje.
Fyll fjerde glass med KUN 2 dl Biola. Ikke tilsett noe. Du skal sammenligne innhold i de 4 glassene.
Hva skjer med Biola i glassene etter 5, 10 og 15 min. Fyll ut skjema.
Tøm innholdet i bollen etter 15 min. Vent 5 min til. Fyll ut siste kolonne i tabellen.
min

Glass 1- grapefrukt
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 2- kanel
Hva skjer med innholdet i
glasset?
(Farge, tykkelse)

Glass 3 - sjoko-pulver
Hva skjer med innholdet
i glasset?
(Farge, tykkelse)

Du har tømt glasset.
Beskriv hva du ser?

5
min

Oppdrag: Gruppe 10
Hvert glass skal ha 2 dl væske. Bruk dl målet når du måler væsken. Fyll første glass med 2 dl Biola. Fyll andre
glass med 2 dl yoghurt. Fyll tredje glass med 2 dl sjokolademelk. Fyll fjerde glass med 2 dl drikkeyoghurt. Fyll
femte glass med 2 dl kakao. Fyll sjette glass med 2 dl melk. Rør væskene med en teskje.
Vent 5 min.Tøm Biola og andre væskene tilbake til sine beholdere.
Fyll ut skjemaet.
Skriv innholdet i glasset
(Biola, yoghurt, sjokolademelk,
drikkeyoghurt, kakao, melk,
kulturmelk evt.)

Beskriv hvordan væsken ser ut. Er
væsken tykkere eller tynnere enn
Biola? Farge og tykkelse.

Blir det mønster i glasset?
Hvordan ser mønsteret ut?

Glass 1 Biola

Glass 1 Biola

Glass 1 Biola

Etter at kjøkken-eksperimentene var ferdige, hentet vi opplysninger fra andre steder:
Siden melk er hovedingrediens i Biola, ønsket vi å lære mer om melkeproduksjon. Det
nærmeste meieriet var på Sola. En annen lærer hjalp med å ta kontakt med Tine
Meieriet Sola og undersøkte om det var mulig å komme på besøk og se på hvordan
de pakket melk og forberedte den til salg i butikker. Vi hadde telefonsamtale med
produksjonssjef på Tine Sola. Dessverre var det ikke mulig å komme på besøk til
dem. Besøket på Tine Sola var mulig bare for studenter som utdannet seg i
matproduksjon. Vi måtte tenke videre på hvor og hvordan vi kunne lære mer om
melkeproduksjon.
I nærmiljøet vårt har vi en melkeprodusent, Malvin Hebnes. Han leverer melk til Sola
meieriet. Vi avtalte et besøk hos ham for å se hvordan melkeproduksjonen foregikk.
Vi lærte hvordan kyrne automatisk blir melket av en melkerobot. Vi fikk se hvor kuene
sto og ventet på å bli melket. Spenene deres ble vasket av en robotmaskin og
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melkepumpen ble satt på. Melken gikk gjennom slangene til en melketank. Etter det
fortalte Malvin at Tines melkebil pleide å komme og tømme tanken hans.
Vi lærte at ei ku kunne melke i snitt 30 liter melk pr. døgn. I løpet av et år leverte
kuene til Malvin 380 000 liter melk til Tine. Med andre ord 380 000 kartonger med
melk. Vi fikk også se og ta på kuene. Malvin har også skaffet noen ekstra kartonger
med Biola for forskningen og smaksprøver. Da vi kom tilbake til klasserommet skrev
elevene l ogg fra bondegårdsbesøket og t egnet til.

Etter gjennomført kjøkken-eksperiment og gårdsbesøk, hadde vi mange fakta om
melk, melkeproduksjon, kyr, gård, Biola, og mønstre som dannet seg i glass. Vi hadde
et godt utgangspunkt for å skrive intervjuspørsmål til forbedringsrådgiver i Tine
Tunga - Hilde Østlyng. Vi ønsket å få bekreftet informasjon som vi hadde tilegnet oss
gjennom eksperimentet og vi ønsket i tillegg å lære mer om melkesyrebakterier.
Melkesyrebakteriene var viktige for testing av vår hypotese 4: J eg tror at det lages
mønster i glass fordi melkesyrebakterier henger seg fast til hverandre så at de danner striper i
glasset.

Spørsmålene vi sendte til Hilde:
●

Hva er egentlig melkesyre og melkesyrebakterier?

●

Får vi melkesyre fra melkesyrebakterier?

●

Hvor kommer melkesyrebakterier som brukes i Biola fra?

●

Finnes det melkesyre i vanlig melk eller bare i Biola?

●

Tykner melken av melkesyrebakterier?

●

Samles melkesyrebakterier på bunnen av Biola før vi rister kartong? (Hva er det som samles på
bunnen? Elevene har lagt merke til at Biola må ristes før vi fyller glass. På den måten blir Biola
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like tykk i konsistens. De har sett at det var et tykkere lag med Biola på bunnen og et tynnere lag
på toppen. )
●

Hvorfor skilles de to lag ut?

●

Vet dere hvorfor det lages striper/mønstre i et glass Biola?

●

Hvorfor skilles det melk og fruktsaft når Biola rester tørker ut (Blåbærbiola spesielt).

●

Er det noe annet i Biola Naturell som gjør at den får færre striper enn Blåbær og Jordbær Biola?

●

Hvorfor ser tørket Biola Naturell ut som eggeskall. Og hvorfor sprekker den?

●

Hvorfor blir det flere striper i Blåbær og Jordbær Biola enn i Biola Naturell? (Er det pga. frukt
eller tykkelse eller begge?)

Mens vi ventet på svar på intervjuspørsmålene, lurte vi på hvor vi kunne få tak i et
skikkelig mikroskop, slik at vi kunne se på melkesyrebakterier gjennom det. Vi fant ut
at det var ekte forskere, dvs. eksperter som for eksempel på UiS som forsket på
bakterier og de brukte mikroskop for å forske på bakteriene.
Vi tok kontakt med Inge Christ ved UiS for å høre om han kunne hjelpe oss. Elever og
lærere skrev e-post hvor vi spurte :
1) om vi kunne komme på besøk til UiS;
2) om han kunne vise oss rundt i laboratorier;
3) om vi kunne se gjennom mikroskop
4) om han eventuelt kunne ha en undervisningsopplegg om melkesyrebakterier for
3.klassinger.
Inge Christ likte problemstillingen vår og var velvillig til å lage en forelesning for oss
om melkesyrebakterier.
På UiS hadde vi en times forelesning om melkesyrebakterier og deretter en
omvisning på laboratorium.
Elevene fikk i lekse å skrive logg og tegne fra ekskursjonen til UiS
. Mer om det kan du lese i kapittel 6. “Dette har jeg funnet ut”.
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Underveis i prosessen om melkesyrebakterier var det noen som lurte på om vi kunne
lage yoghurt selv. Ved å søke på Youtube “Homemade yoghurt” fant vi ut at det ligger
mange videoer med oppskrifter på hvordan lage hjemmelaget yoghurt.
Dette hørtes veldig spennende ut og vi ønsket å prøve .

6. Dette har vi funnet ut:
I dette kapittelet skal du lese mer om forskningsresultatene våre og hva vi
konkluderer med i forhold til hypotesene våre. Du vil også få lese om vi fant svar på
problemstillingen vår ”Hvorfor er det striper igjen i et glass etter at vi har drukket
Biola?
Dette har vi gjort i forskningsperioden:
1. Internettsøk på sidene til Tine Sola og Tine Tunga - sammenligning av ulike
melkeprodukter for å se hvilke som inneholder melkesyrebakterier.
2. Eksperimenter med Biola på skolekjøkkenet.
3. På bondegården - Besøk hos melkeprodusent Malvin Hebnes
4. Vi lagde intervjuspørsmål til forbedringsrådgiver i Tine Tunga - Hilde Østlyng
5. Ekskursjon til UiS og professor og avdelingsleder for Institutt for kjemi,
biovitenskap og miljøteknologi Inge Christ.
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6. Vi har lært om melkeproduksjon, melkesyrebakterier og proteiner og
produsert hjemmelaget yoghurt.

6.1. Melkeprodukter - en sammenligning av ingredienser:
Elevene fikk i oppdrag å sjekke ut ulike melkeprodukter for å se om de inneholdt
syre/bakterie/kultura. I skriveboka si laget elevene en tabell med tre kolonner og
overskrifter:
Produkt

Syre/bakterie/kultura
(s/b/k)

Ikke syre/bakterie/kultura
(ikke s/b/k)

Hvis melkeproduktet hadde ingredienser som i sitt navn hadde ordene “syre, bakterie
eller kultura”, krysset elevene av under s
 yre/bakterie/kultura i tabellen. Hvis de ikke
hadde ingredienser som i sitt navn hadde ordene “syre, bakterie eller kultura”, krysset
elevene av under ikke syre/bakterie/kultura i tabellen. Se oversikt over tabeller i
avsnitt 9.5. Tine Meierier nettsøk -hvilke produkter har melkesyrebakterier.
Vi sammenlignet produktene som elevene samlet i tabellen. De som hadde
ingredienser med ordene “syre, bakterie eller kultura” i seg var bl.a.: Biola syrnet
lettmelk (samt andre typer Biola i andre tabeller), Kremtopp, Biola sitron,og yoghurt
laktosefri jordbær. De som ikke hadde ingredienser med ordene “syre, bakterie eller
kultura” var bl.a.: helmelk, skummet melk, lettmelk, kaffe og kakao med melk,
sjokolademelk og matfløte mm.
Ut ifra dette og kunnskapene som elevene hadde om produkter fra før, konkluderte vi
følgende:
● Felles for melkeproduktene som hadde syre, bakterie eller kultura i seg, var at
de hadde en tykk konsistens og mer syrlige smak. Det var snakk om
melkesyrebakterier som gjorde smaken syrlig. Biola hadde
melkesyrebakterier i seg og den var s
 yrlig i smaken (surmelk).
● Felles for melkeprodukter som ikke hadde syre, bakterie eller kultura i seg var
at de hadde tynnere konsistens enn de med syre og de hadde mer søt smak.
Det var ikke sukker i disse, men de hadde naturlig sødme i seg. Ingen typer
Biola var blant disse produktene.

6.2. Eksperimenter på skolekjøkkenet
De ni gruppene hadde ulike forsøk og kom fram til følgende:
Gruppe 1: Vi fylte en type Biola i ulike typer drikkebeholdere. Vi ønsket å se om det
var mønstre i drikkebeholdere med forskjellig tekstur (glatt eller ikke) og materiale
(papp, metall, plast, keramikk og porselen). Etter tidligere observasjoner visste vi at
Biola lager mønster i glass.
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Vi fant ut at det var mønster i alle drikkebeholderne som vi testet. Mønstrene så
ulike ut. Mønstrene i pappkoppen var litt tykkere. Vi tror grunnen kan være at pappen
ver av et mykere materiale og at den absorberer væske.
Gruppe 2: Vi fylte ulike typer g
 lass (høye, lave, smale, brede, små, med mønster og
uten mønster) med Biola. Vi sjekket om det var mønster i glassene som hadde ulik
form, fasong og størrelse.
Vi fikk mønster i alle glass. Det glasset som hadde mer tekstur fikk greinete striper.
Mønstrene i det minste glasset og glasset som var bøyd på skrå så ut som greinete
sebrastriper. Disse stripene var mer rette i formen, men de gikk i alle retninger.
Gruppe 3 og Gruppe 10: Disse to gruppene samarbeidet.
Først fylte vi glassene med ulike melkeprodukter (gresk yoghurt, kakao,
sjokolademelk, drikkeyoghurt, melk, mandelmelk og kulturmelk). Vi ville se om alle
melkeproduktene laget mønster i glassene.
Testene viste oss at glass med mandelmelk, melk, kakao og sjokolademelk ikke
hadde fikk stripete mønstre. Glassene var klissete på innsida men ikke
mønstrete.Derimot laget kulturmelk, drikkeyoghurt og gresk yoghurt mønstre i
glassene.
Vi blandet ulike melkeprodukter med Biola (1 dl :1 dl) i hvert sitt glass. Vi ville teste
om en kombinasjon av Biola + et annet melkeprodukt ville lage mønstre i glassene.
Vi fikk mønstre i alle glassene der vi blandet Biola og et annet melkeprodukt. Gresk
yoghurt og blandingen med Gresk yoghurt fikk et mye tykkere mønster enn de andre
væskene. Det tok også lengre tid før vi kunne se mønsteret. Biola+kakao laget et tynt
mønster.
Gruppe 4: Først testet vi noen andre produkter som ikke inneholdt melk. Vi ville se
om de lagde mønstre i glassene. Verken juice, saft, brus/mineralvann, kaffe eller te
ga stripete mønstre i glassene. Glasset med saft hadde små bobler som klistret seg
på. Glassene fra kaffe, te og vann var ikke klissete,mens glass med kaffe fikk litt
mørkere nyanse. Alle væskene var tynnere enn Biola.
Deretter blandet vi Biola med alle disse drikkene i hvert sitt glass (1 dl : 1 dl). Alle
blandingene ga striper i glasset. Og alle fikk tykke striper bortsett fra Biola+Cola.
Denne kombinasjonen hadde tynnere striper enn bare Biola. Mønstrene begynte å
dannes i væsken uten at vi har tømt glasset. Konsistensen av alle blandingene var
tynnere enn bare Biola.
Gruppe 5: Vi testet hva som skjedde med mønsteret i glasset da vi tilsatte Biola
vanlig salt, grovt havsalt og Himalaya salt.
Vi fant ut at i g
 lassene med Biola+salt var det flere striper enn i glasset hvor Biola
var. Biola + store krystaller med havsalt laget en tykkere konsistens enn vanlig Biola.
Tynneste mønster fikk vi i blandingen Biola+Himalaya salt. I denne testen har vi sett
at Biola Naturell forandres både i konsistens og tykkelse på mønster når vi tilsetter
salt.
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Gruppe 6:Vi testet hva som skjedde med mønsteret i glasset da vi tilsatte sødme i
Biola. Vi blandet Biola og sukker, søtningsstoffer, kokosblomstsukker og honning. Vi
rørte godt i væskene og ventet 5, 10 og 15 min.

Forsøket viste at det ble mønster i alle glass hvor Biola+ en søt ingrediens ble
blandet sammen. I starten så vi sukkerkrystaller i glassene der Biola+ sukker og
kokosblomstsukker var. De så ut som små bobler/prikker på bunnen. Etter hvert
smeltet de og forsvant. Blandingen med Biola+søtningsstoffer var hvit i farge og så
ganske lik ut som Biola Naturell i tykkelse og konsistens. Denne blandingen ga færre
striper enn de andre. Blandingen med Biola+kokosblomstsukker var litt brun i fargen.
Blandingen med Biola+honning hadde gulaktig farge og den var litt tynnere i
konsistens enn Biola. De eneste forandringene vi så over tid var at fargen forandret
seg i noen glass og at sukkerkrystaller smeltet slik at vi ikke kunne se dem, samt at
væsken Biola+honning ble tynnere og dermed fikk den tynnere striper.

Gruppe 7: Vi testet hva som skjedde med mønstrene i glasset da vi tilsatte Biola sur
smak , sitronsaft, limesaft og eddik.
Det vi først la merke til, var at væskene begynte å lukte surt og vondt.Det var spesielt
vond lukt fra blandingen Biola+eddik. Alle væskene laget mønster i glassene. Biola +
lime hadde tynneste striper av alle selv om dens konsistens var tykk. Mønstrene i
denne blandingen så ut som skog eller kinesiske tegn. Biola + sitron hadde også
tynne striper. Biola+eddik hadde de tykkeste og mest rette stripene. Over tid var det
liten forandring på mønster-utseende .
Gruppe 8: I denne gruppa testet vi om det ble mønster i glassene når vi blandet ulik
mengde/forhold melk og Biola og rørte godt væsken.
Forsøket viste at i blandingen hvor det var mer melk enn Biola kom det mønstre som
ikke så ut som striper men klissete bølger på glasset (2:1). Den hadde tynnere
konsistens enn vanlig Biola Naturell. Blandingen som hadde mer Biola enn melk (2:1)
laget stripete mønster i glasset og den var litt tykkere i konsistens enn de to andre
blandingene. Det var også stripete mønster i blandingen hvor forholdet mellom Biola
og melk var lik (1:1). Væsken var tynnere enn Biola Naturell.
Ut i fra dette forsøket kan vi konkludere med at tykkelsen av væsken og forekomst
av stripete mønster i glasset avhenger av forholdet (mengden) mellom Biola og melk
som blandes sammen. Hvis blanding har mer melk enn Biola blir den tynnere og
danner ikke stripete mønster. Der blandingen har mer Biola enn melk blir den tykkere
og lager striper. Hvis det blandes like mye Biola og melk, blir væsken tynnere enn
Biola, men den beholder evnen til å lage stripete mønster i glasset.
Gruppe 9: Vi testet hva som skjedde med mønstrene i glasset da vi tilsatte Biola
ingredienser med bitter smak:grapefruktjuice, kanel og mørkt kakaopulver.
Testene viste at alle blandingene laget mønster i glassene.Grapefrukt+Biola hadde
hvit farge og væsken var tynnere i konsistens. Den luktet surt. Mønstrene var tynnere
og mer loddrette enn bare med Biola.Biola+kanel ga blanding med tykkere klumpete
konsistens i lys brun farge. Mønstrene lignet på buer og de var tynne.
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Biola+kakaopulver ga blanding i mørkebrun farge og den fikk en veldig tykk
konsistens. Mønsteret ble litt tykkere og det så ut som greiner.
Vi konkluderte med at stripene og tykkelsen var ulike, fordi vi tilsatte forskjellige ting i
Biola.

6.3.På bondegården
Hos melkeprodusenten Malvin Hebnes lærte vi mange fakta om kyr, drift av
bondegården og melkeproduksjonen. Det var en stor overraskelse å se at
menneskene ikke melket kyr, men at de ble melket av en robot-melkemaskin.
Roboten hadde ansvar for hele prosessen. Kyrne sto i kø og ventet på sin tur for å bli
melket. Det var en spennende og lærerik dag. Å huske fakta og forstå er lettere med
egne opplevelser og erfaringer enn å bare høre om det.Denne bondegård
opplevelsen har vært med på å gjøre forskningen mer forståelig og interessant.

6.4. Svar på intervjuspørsmål fra forbedringsrådgiver i Tine Tunga Hilde Østlyng
Ved hjelp av intervjuspørsmålene kunne vi bekrefte en del ting som våre forsøk
hadde vist oss. Ikke minst forsto vi mye bedre begrepet melkesyrebakterier og hva de
gjorde. Den største overraskelsen kom da vi fikk vite hvorfor det var striper igjen i
glasset etter at vi hadde drukket Biola. Vi fikk en mulig forklaring på hvorfor dette
skjedde. Likevel måtte vi undersøke saken videre.
Fra svarene lærte vi at melkesyrebakterier er en gruppe snille bakterier som “spiser”
naturlig sukker fra melken og danner den om til melkesyre. Takket være disse snille
bakteriene som er gode for kroppen vår, blir vanlig melk omgjort til surmelk, dvs.
sukker blir til syre. Slik som våre resultater viste oss da vi søkte på Tine meieriers
nettsider, bekreftet også Hilde at alle typer syrnet melk og yoghurt/rømme mm.
inneholder melkesyrebakterier. Mens i vanlig (søt)melk er det ikke
melkesyrebakterier.
Vi lærte også noe nytt. Vi så at Biola var tykkere i konsistens enn melk, men vi visste
ikke hvorfor. Det er nemlig melkesyrebakterier som bidrar til “tykningsprosessen”.
Det vil si at vanlig melk tykner når melkesyrebakterier har produsert mye melkesyre.
Det at melken går fra søt til sur gjør også noe med proteinene som naturlig finnes i
melken. I denne “tykningsprosessen” begynner proteiner i melken å krympe/trekke
seg sammen og danner en tykkere konsistens enn den som finnes i melken. Det
betyr at på grunn av melkesyrebakteriene, begynner proteinene i melken å trekke seg
sammen når optimal surhetsnivå er nådd, noe som gjør at Biola har en tykkere
konsistens enn vanlig melk.
Hilde skrev at det var den tykke konsistensen i Biola som gjorde at den hang mer
fast i glasset enn vanlig melk. I tillegg har Biola med fruktsmak noe som heter Pektin
i seg (for de tilsetter en type fruktsyltetøy i frukt-biola). Pektin finnes i frukten og er
en form for stivelse som binder fruktsaft fra syltetøy og melk sammen.
Hilde mente at det oppstår mønstre i glass på grunn av kombinasjonen og
reaksjonen som oppstår mellom proteinene og Pektin.

22

Nedenfor kan du lese svarene fra Hilde Østlyng:
Hei Ela.
Litt utfordrende å svare på dette slik at det blir forståelig for barna. Men, har gjort vårt beste!
Lykke til med konkurransen! Vi vil gjerne vite hvordan dette går!
1. Hva er egentlig melkesyre og melkesyrebakterier? Melkesyrebakterier er en stor og
mangfoldig gruppe bakterier som har til felles at de omdanner enkle sukkerarter f eks
melkesukker(laktose) til melkesyre. Melkesyre er et (nedbrytnings-) produkt som dannes når
melkesyrebakteriene «spiser»/omdanner sukkeret i melken (melkesukker).
Melkesyrebakterier er "snille" bakterie som omdanner sukker (melkesukker) til melkesyre.
2. Får vi melkesyre fra melkesyrebakterier? J
 a, melkesyrebakteriene omdanner melkesukker til
melkesyre.
3. Hvor kommer melkesyrebakterier som brukes i Biola fra? Vi kjøper melkesyrebakteriene fra
ett godkjent firma. Dette sikrer oss riktige melkesyrebakterier som er helt rene og trygge, og
som har akkurat de egenskapene vi ønsker.
4. Finnes det melkesyre i vanlig melk eller bare i Biola? M
 elkesyre finnes i syrnet melk som
Biola, Kefir, Kulturmelk, Cultura samt i rømme og yoghurt. I vanlig drikkemelk er det ikke
melkesyre. Vanlig drikkemelk kalles derfor også søtmelk av mange.
5. Tykner melken av melkesyrebakterier? Melken tykner når melkesyrebakteriene har
produsert/laget så mye melkesyre at pH har gått ned fra ca pH=6,7 til pH 5,3-4,6
6. Samles melkesyrebakterier på bunnen av Biola før vi rister kartong? (Hva er det som samles
på bunnen? E
 levene har lagt merke til at Biola må ristes før vi fyller glass. På den måten blir
Biola like tykk i konsistens. De har sett at det var et tykkere lag med Biola på bunnen og et
tynnere lag på toppen. ) Noen melkesyrebakterier kan samles på bunnen av kartongen, men de
fleste holder seg flytende i melken. Det er heller protein som eventuelt samler seg i bunnen.
7. Hvorfor skilles de to lag ut? B
 iola skal ikke skille seg, men pga. lav pH krymper proteinene og
blir tyngre og myse skilles ut.
8. Vet dere hvorfor det lages striper/mønstre i et glass Biola? På grunn av at melken er syrnet i
Biola er den tykkere enn vanlig melk. Dette gjør at melken henger mer fast i glasset. I tillegg er
smaksatt Biola tilsatt en fruktsaft/syltetøy. Pektin i frukten er en stivelse som sammen med
stabilisatoren i saften binder melken og saften sammen. Dette er også med på å gi stripene
dere ser i glasset.
9. Hvorfor skilles det melk og fruktsaft når Biola rester tørker ut(Blåbær Biola spesielt). D
 ette er
et godt spørsmål og noe vi ikke har sett på. Melken er helt naturlig og ikke tilsatt noe
konservering eller stabilisator. Smakstilsetningen er tilsatt konservering og stabilisator på lik
linje med ordinære syltetøy (dette for ikke å mugne). Dette vil nok innvirke på hvordan uttørket
Biola ser ut (vannet har fordampet fra Biolaen).
10. Er det noe annet i Biola Naturell som gjør at den får færre striper enn Blåbær og Jordbær
Biola? N
 ei. Biola Naturell er også en syrnet melk, men som har en noe annen resept/oppskrift.
I tillegg er den jo ikke tilsatt noe smak.
11. Hvorfor ser uttørket Biola Naturell ut som eggeskall. Og hvorfor sprekker den? N
 år vannet
fordamper blir det bare tørrstoffer igjen. Dette er en blanding av hovedsakelig fett og
proteiner. Dette oppleves som et sprøtt, tørt skall.
12. Hvorfor blir det flere striper i Blåbær og Jordbær Biola enn i Biola Naturell?(Er det pga. frukt
eller tykkelse eller begge?) Se svar i pkt 8.
Hilsen/Best regards
Hilde Østlyng
Forbedringsrådgiver/ Improvement and Quality | TINE Meieriet Tunga Forbedring og kvalitet
Tel:95027468 | Skype:hilde.ostlyng@tine.no | http://tine.no
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Vi ønsket å undersøke mer om melkesyrebakterier, proteiner og “tykningsprosessen”
av surmelk. Vi dro på ekskursjon til Inge Christ på UiS. Her ønsket vi å lære mer og
få bekreftet informasjonen vi fikk fra Hilde Østlyng.

6.5. Ekskursjon til UiS og Inge Christ
49 elever og 6 voksne dro avgårde med rutebuss til UiS. Vi var godt forberedt på hva
som skulle skje på universitetet, og de fleste håpet på å få se bakterier i mikroskop.
Inge Christ hadde en presentasjon med tekst og bilder om blant annet
melkesyrebakterier da det ikke tidsmessig var mulig å la elevene se i mikroskop.
Vi lærte om snille og slemme bakterier. Inge Christ fortalte oss at vi har bakterier på
hele kroppen og inni oss. Det ville være farlig for oss hvis vi ødela alle bakteriene ved
desinfeksjon. Videre lærte vi at de snille bakteriene er melkesyrebakterier og at de
finnes naturlig i tarmene. Disse hjelper kroppen vår til å fungere ved å regulere
fordøyelsen. Mange bakterier fungerer slik at de utvikler seg/reproduserer seg (ble
til flere) i riktig temperatur og i riktige omgivelser. De slutter med reproduksjon når
temperaturen endres(f.eks. når det oppstår kulde). Når de snille bakteriene som
melkesyrebakterier reproduserer seg er det bra for organismen vår. men det er farlig
hvis de dårlige bakteriene begynner å reprodusere seg - da kan de overta kontroll i
organismen og vi kan bli syke.
Inge fortalte at det viktigste for mennesker er proteiner. De er byggesteinene i
kroppen, noe som gjør at kroppen vokser og utvikler seg. Proteiner finner vi i maten,i
kjøtt, melkeprodukter, fisk, nøtter og ulike bønner. Når vi spiser sunn mat med godt
inntak av proteiner, frukt og grønt, blir vi sterke og friske. Proteiner er bygd av
aminosyrer som vi også har i organismen.Likevel har ikke kroppen alle aminosyrer
den trenger og derfor må vi ta inn flere aminosyrer via maten som inneholder mange
proteiner. Proteiner er gode for mange ting: de bygger muskler og hjelper kroppen til
å vokse riktig. De “spiser” slemme bakterier og styrker immunforsvar, forebygger
sykdom og reduserer kolesterol, samt mange andre gode ting.
Vi lærte om melkesyrebakterier og proteiner og hvordan de samarbeider. Inge Christ
fortalte oss at bakteriene klarer å “snakke sammen”; de gjenkjenner hverandre ved
berøring. På den måten kunne de snille bakteriene angripe de slemme bakteriene og
hjelpe kroppen. Det samme gjaldt aminosyrer i proteiner som kunne angripe og
“spise” slemme bakterier.
En del av det som Inge Christ fortalte oss var i samsvar med svarene vi fikk fra Hilde
Østlyng. F.eks. melkesyrebakterier spiser druesukker. Det er naturlig sukker som
finnes i maten uten at vi tilsetter det. På den måten lager melkesyrebakterier sure
omgivelser - de spiser druesukker (fruktose) og produserer melkesyre. Ikke minst
grupperer, formerer og deler bakteriene seg i riktige omgivelser.
Når melkesyrebakterier blir utsatt for varme (romtemperatur f.eks) er det gode
forhold for dem til å spise druesukkeret fra melken, på den måten produserer de mer
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melkesyre. Slik blir melk til surmelk. Hilde Østlyng beskrev samme prosess i svarene
sine.
I denne prosessen skjer det noen med proteinene; de forandrer seg - fortalte Inge
Christ. Proteiner i melken forandrer seg i sure omgivelser på den måten at de: tykner.
(faguttrykk koagulerer: når mindre deler slutter seg sammen og blir til større deler.
På grunn av deres tyngde faller de ned på bunn eller danner en géleaktig masse- gel).
Med andre ord trekker proteiner seg sammen og klistrer seg til hverandre når melken
begynner å syrne.
Han forklarte at det kunne være en av grunnene at det lages striper/mønster i glasset
når vi hadde drukket Biola. Proteiner trekker seg sammen og klistrer seg til hverandre
på glasset som står på kjøkkenbordet ,i stua eller i vasken i romtemperatur. Med
andre ord kan melkesyrebakterier som er i Biola begynne å spise resterende
druesukker fra melken først når Biolaen er ute fra kjøleskapet dvs.i romtemperatur.
Dette som Inge Christ fortalte hørtes veldig kjent ut. Vi så en slik reaksjon på
Youtube videoer når folk lagde hjemmelaget yoghurt. Vi bestemte oss å prøve å lage
yoghurt selv og observere hele prosessen.

6.6. Hjemmelaget surmelk
Vi gjorde følgende: Vi fylte to store syltetøyglass med 9 dl lettmelk og 1 dl Biola
Jordbær, begge hadde lik temperatur - de var kalde. Vi rørte godt i væsken før vi satte
lokk på. Deretter plasserte vi glassene i romtemperatur ved en panelovn som sto på
28 grader. Vi lot glassene stå på samme plass i 3 døgn. Da vi åpnet dem, ble vi veldig
imponert over det vi hadde laget.
Før vi lukket glassene var væsken veldig flytende og ganske tynn i konsistens nesten samme som lettmelk. Det luktet søt melk.
Tre døgn senere var ikke resultatet det samme. Da vi åpnet lokket kunne vi lukte en
sur melkeaktig lukt - noe som minnet om smeltet smør eller yoghurt. Noen få elever
synes lukten var god, mens de fleste var uenige. Vi la merke til at på toppen av
glasset var det ikke flytende melk, men en nesten gjennomsiktig tynn væske.
Denne væsken kalles myse, det er det som blir igjen når proteinene fra melken
trekker seg sammen. Mysen lignet på vann, men det smakte ikke som vann. Smaken
var sur og ikke god.
Vi tok ei skje oppi glasset. Væsken hadde tyknet og den var tykk i konsistens som en
geleaktig masse. Alle elevene fikk prøve å ta skjeen opp i glasset for å kjenne
tykkelsen på surmelka, og de syntes det var spennende å se hvordan lettmelk kan
forandre seg etter bare etter tre døgn i romtemperatur.
Neste utfordring var å smake på den egenproduserte surmelka. Ifølge oppskrifter på
Youtube var det helt trygt og sunt å spise den. Lærer prøvde aller først og hun likte
smaken. Den var sur, men god. I starten var det noen få elever som ville smake, men
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etterhvert prøvde de fleste. Meningene var delte - flere likte smaken godt, noen
syntes den var for sur, og noen syntes den var ekkel, særlig på grunn av dens
geleaktige konsistens. Da vi hadde smakt oss gjennom halvparten av glassets
innhold, merket vi noe: på sidene av glasset dannet det seg stripete mønstre slik
som etter Biola - bare litt tykkere. Noen ønsket å prøve samme forsøk hjemme.

26

6.7. Konklusjon
På bakgrunn av denne forskningen kan vi konkludere med følgende:
Vi klarte å gi en forklaring på problemstillingen vår: “Hvorfor er det striper igjen i et
glass etter at vi har drukket Biola”?
Forklaringen er basert på godt planlagt og grundig gjennomført vitenskapelig
forskning med bakgrunn i vitenskapelige fakta.
Vi samarbeidet med eksperter i feltet som bekreftet forskningsresultatene og
faktakunnskap vi fikk gjennom skole-eksperimentene våre.
På grunn av dette mener vi at kunnskap som vi formidler i denne rapporten er sann
og pålitelig og kan brukes i hverdagen.
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Likevel var ikke alle hypotesene våre riktige. Her ser du oversikt over hva som viste
seg å være riktig og hva som var feil.
Vår problemstilling: H
 vorfor er det striper igjen i et glass etter at vi har drukket Biola?
1) Jeg tror at det er fordi Biola er så tykk at:

● den kan klistre seg til glasset. (SANT)
● væske trekker seg sammen. ( SANT)
● væske presser seg mer til sidene på koppen. (SANT)
Proteiner fra melken tykner, trekker seg, klistrer seg og presser seg sammen når vanlig
melk blir til surmelk.
2) Jeg tror at det er fordi det er melk i Biola. (SANT)
Melk inneholder proteiner som tykner.
3) Jeg tror at det er fordi Biola er blandet med melk og noe annet. (IKKE SANT)
Biola er ikke blandet med melk. Biolaen er syrnet melk som lages av melk,
melkesyrebakterier, frukt (hvis ikke Biola Naturell) og flere andre ting. Men det ferdige
produktet Biola er ikke blandet med noe annet i tillegg, slik som hypotesen forteller.
4) Jeg tror at det er fordi melkesyrebakterier henger seg fast til hverandre så at
de danner striper i glasset. (IKKE SANT)
Melkesyrebakterier henger seg ikke fast til hverandre. Det er ikke grunnen til at
mønsteret dannes i glasset. Det er proteiner som trekker seg sammen i surmelk.
Når vi drikker Biola fra et glass klistrer en del av væsken seg til glasset på grunn av
den tykke konsistensen som er koagulerte proteiner. De klistrete proteinene er tunge
og de “faller ned” mot bunnen av glasset. Siden vi pleier å sette glasset vi har drukket
av et sted med romtemperatur, blir melkesyrebakterier lett “levende” igjen. I
romtemperaturen føler melkesyrebakteriene seg klare til å fortsette å gjøre melken
sur ved å spise resterende druesukker fra melken. I denne prosessen fortsetter
proteinene å trekke seg sammen og klistre seg til hverandre enda mer i det tomme
glasset. På den måten blir de tyngre, og har tendens til å skli nedover mot bunnen av
glasset. Samtidig mens de sklir nedover og trekker seg sammen etterlater de
mønster i glasset som ligner striper, greiner, kvister eller blodårer. Det er det vi ser i
glasset etter at vi har drukket Biolaen.
Dette er vår forklaring på hvorfor det kommer striper i glasset etter at vi har drukket
biola.
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7. Fortelle til andre:
I løpet av forskningsprosessen hadde vi godt samarbeid med flere eksterne parter. Vi
fikk hjelp fra Tine Meieriet Tunga, melkeprodusenten Malvin Hebnes og professor
Inge Christ ved UiS. Tine Meieriet Tunga i Trondheim har vært veldig interessert i
prosjektet vårt fra starten av.
Vi skal sende forskningsrapport til alle tre parter som gjorde vår forskning mulig,
interessant og lærerik.

8. Takk
3.trinn på Storevarden skole 2019/29020 Vi vil gjerne rette en oppmerksomhet til de
som har hjulpet oss med dette forskningsprosjektet:

Tusen takk til:
● Malvin Hebnes som fortalte oss om melkeproduksjon og viste oss hvordan
kyra ble melket av en robot.Takk også for at han skaffet oss Biola fra Tine
Meieriet Sola.
● Tine Meieriet Tunga som også sponset oss med Biola.
● Takk til forbedringsrådgiver i Tine Tunga - Hilde Østlyng som tok seg tid til å
svare på spørsmål.
● Takk til Inge Christ ved UiS som hadde et lærerikt foredrag om bakterier.
● Takk til Forskningsrådet som støttet oss med penger til å gjennomføre
ekskursjon til UiS og forsøk med Biola.
● Til slutt en stor takk til lærerne som har veiledet oss gjennom forskningen.

9. Tilleggsopplysninger, logger, tegninger og bilder
I dette kapittelet kan du se bildegalleriet vårt - alt som vi gjorde: ekskursjoner,
eksperimenter, logger, tegninger og tabeller.

9.1. Skolekjøkken eksperiment
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9.2. Skjema til skolekjøkken eksperiment
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9.3. Bondegårdsbesøk
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9.4. Logg fra bondegården
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9.5. Tine Meierier nettsøk -hvilke produkter har
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9.6. UiS besøk
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9.7. Logg fra UiS
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9.8. Hjemmelaget yoghurt

9.9. Ku-joik fra uteskole 6.feb.
Se eget vedlegg
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