Nysgjerrigperkonkurransen 2020
3. klasse ved Hedemarken friskole

Forord

Har du tenkt på hvor mange ganger i løpet av en dag du bruker vann? Til å
dusje, lage mat, vaske klær og til å drikke. Denne oppgaven handle om vann,
flaskevann, altså vann som er kjøpt på flaske.

3. klasse har brukt norsktimer og mattetimer til å finne ut hvorfor folk kjøper
vann på flaske. Vi har også hatt om vann i naturfag og samfunnsfag.

I Norge har vi god kvalitet på drikkevannet, allikevel selges det mange millioner
liter flaskevann hvert år. Hvorfor det? Du får kanskje noen svar ved å lese
oppgaven.

Det har vært inspirerende, morsomt og lærerikt å forske sammen med 19
elever i 3. klasse.

Ingebjørg Hillestad og Michal Grabon, veiledere

Elevene hadde flere forslag til årets Nysgjerrigper-prosjekt. Noen ville forske på
fotball, andre på verdensrommet og noen på dinosaurer. Læreren hadde også
et forslag: Hvorfor kjøper folk vann på flaske?
Vi snakket og diskuterte fram og tilbake og endte med forslaget til læreren. Det
ble for vanskelig å dra ut i verdensrommet eller til andre land for å forske på
dyr.

Vi skal forske på vann uten kullsyre og smak. Det som ligner mest på
springvann.

Vi snakket om at i Norge kan man drikke vann rett fra springen. Mange kunne
fortelle om at de hadde vært i andre land der de måtte kjøpe vann fordi vannet
i krana kunne være skittent. En gutt syntes det hadde smakt klor av vannet i et
annet land. En jente fortalte at når de var i et annet land måtte vannet fra
krana gjennom et rensesystem før de kunne drikke det. En annen gutt fortalte
at de måtte kjøpe vann en gang da vannet ble borte fra krana. En jente mente
at folk kjøpte flaskevann når de skulle på trening og en annen mente at det
kanskje smakte bedre med flaskevann. En jente hadde sett reklame for
flaskevann under håndballkamp TV og mente at flaskevann ser fristende ut og
at flaskene er fine.

Klassen ble enige om disse fem hypotesene:

Hvordan skal vi gå fram for å få svar på hypotesene. En mente vi kunne spørre
folk i et spørreskjema, en annen mente vi kunne ha blindtester av springvann
og flaskevann.
Men hva slags flaskevann finnes? Vi bestemte oss for å ta en tur til butikkene
for å sjekke. Tre stykker ble trukket ut ved loddtrekning for å dra til Løten
sentrum for å kjøpe flaskevann.
Vi dro til Rema 1000, Kiwi og bensinstasjonen. Her ser dere bilder av elevene
som var på butikken og flaskevannet vi kom tilbake med.

Da elevene var i butikken skrev de ned hva flaskevannet kostet.

For å sjekke ut hypotesen om flaskevann smaker bedre enn springvann ønsket
vi å ha blindtester for elevene på skolen. Vi spurte også rektor om vi kunne få
ha blindtest på et foreldremøte og dele ut spørreskjema. Det fikk vi lov til. De
eleven som var med på butikken kjøpte også inn plastglass til blindtesten. Vi

bestemte at glassene skulle merkes med 1 og 2. Alle lagde sine egne skjemaer
til blindtesten. 1 skulle enten være flaskevann eller springvann og 2 skulle også
være flaskevann eller springvann. Hva som skulle være hva bestemte vi oss for
rett før blindtestene. Det var også et svaralternativ som het «ikke forskjell». På
blindtesten valgte vi å bruke Imsdal.

Så fant vi ut at de to glassene måtte ha omtrent lik temperatur i blindtesten. En
gang tok vi kaldt vann rett fra krana og flaskevann som hadde stått på
kateteret i flere dager. Da merket testpersonene forskjell med en gang og
vannet fra krana inneholdt også mange luftbobler. Det gjorde ikke
flaskevannet. Derfor fant vi ut at vi måtte tappe vann fra krana på mugger å
legge plastfolie over en god stund før vi skulle ha blindtest.

Spørreskjemaet lagde vi sammen og det ser sånn ut:

Det kom også forslag på at vi kunne skrive brev til de som lagde de ulike type
flaskevannene og spørre om hvor de tok vannet fra og hvor mye de solgte. Da
ble det en liten diskusjon på om vi skulle fortelle dem og hva vi forsket på eller

om vi skulle holde det hemmelig. Noen mente at hvis vi sa hva vi forsket på
ville de kanskje ikke fortelle hvor vannet kom fra. «Kanskje de tar det fra krana,
men det er juks hvis de selger det». Hvis de tror at noen av foreldrene i klassen
kanskje jobber med å produsere vann for et merke, så vil de ikke fortelle hvor
de henter vannet sitt fra for de kan være redde for at da begynner de også å
hente vannet sitt der og da kan det gå tomt». «Hvis de sier hvor det er så
kanskje alle mennesker drar dit for å hente vann også tjener de ikke noen
penger».
Til slutt kom vi fram til at vi skulle fortelle hva vi forsket på. Vi måtte være
ærlige.

Her ser dere noen av brevene vi skrev:

Her er bilder fra når vi skriver brev til de ulike flaskevannene.

På mange av flaskene stod det epost-adresse til de som lagde vannet. Læreren
vår sendte inn brevene på mail og skrev også hva slag hypoteser vi hadde laget.

Det første vi gjorde var å arrangere blindtest for andre elever på skolen. Det
gjorde vi i et storefri.

Fire elever i klassen gjorde i stand testbordet før alle som ville var der i storefri
for å forklare hvordan testen skulle foregå. Det var mange som ville komme å
ha blindtest på vann. På arket skulle de skrive hva de synes var best. En eller
to. Vi bestemte at 1 var Imsdal og 2 var springvann.

Her ser dere skjemaene vi lagde til blindtestene.

Klassen spurte rektor om noen elever kunne være tilstede ved
storforeldremøte i gymsalen på kvelden. Det ble satt fram 40 glass med Imsdal
og 40 glass med springvann. Alle glassene forsvant, så vi kunne hatt flere glass.

Foreldrene svarte også på spørreskjemaene. I tillegg til å dele ut
spørreskjemaer på foreldremøte fikk alle i klassen med seg spørreskjemaer
hjem til å dele ut blant venner og kjente. Vi ble enige om at det bare var de
som kunne kjøpe flaskevann selv som kunne svare på skjemaet. Altså voksne
og ungdommer.

Mens vi jobbet med forskningen brukte vi naturfagstimen til å lære om vann
og vannets kretsløp. Læreren spurte klassen hva de brukte vann til. Det ble
mange strimler på tavla!

Vi kom fram til at vi brukte vann til å dusje, til å koke kaffe, lage mat, lage
bukser av bomull, lage elektrisitet, kjøre båt, vaske klær, bade, leke, vannkrig
og mye mer.
Så lærte vi om vannets kretsøp.

Det var ikke alle flaskevannprodusentene som svarte på brevene våre, men
Smart Water og Telemark ga oss samme svar. De lages begge av Coca Cola.
Hei,
Takk for epost og interessen for våre produkter.
Når det gjelder informasjonen du etterspør, så har vi dessverre ikke mulighet til å dele denne type
tall utifra en generell henvendelse på mail, men dersom du er ute etter presise markedstall vil vi
oppfordre deg til å undersøke om du gjennom skolen har tilgang til portaler for dette, for eksempel
Nielsen.
Ha en fortsatt fin dag,
Mvh/BR
Forbrukerservice
Coca-Cola European Partners Norge

Vi syntes dette svaret var litt vanskelig å forstå. Noen mente at de var
hemmelighetsfulle «fordi de må samarbeide med USA og ikke Norge, siden
Coca Cola er fra USA og da må de være mer åpne mot USA». «De vil kanskje
ikke at vi skal ta vannet der de tar vannet fra». «De er ganske lure og de
skjønner at vi er ganske lure, de vil jo tjene penger».

Fra «Isklar» fikk vi dette svaret:
Hei
Kjekt at klassen er nysgjerrige på Isklar sitt vann.
Her er litt informasjon om Isklar,

Isklar selger vann kun i Norge.
Det meste av vannet vi selger er rent vann uten tilsetting av kullsyre eller smak.
Vi produserer ingen drikker som inneholder sukker, alt er sukkerfritt.
Vi selger ca 2 flasker pr innbygger pr år, samlet blir dette ca 8 millioner liter pr år.
Vannet kommer fra Isklar-kilden som ligger under Folgefonna i Hardanger som er Norges tredje
største isbre.
Vannet kommer fra Isbreen og finner veien gjennom sprekker i fjellet før vannet kommer til kilden.
Vannet blir ikke behandlet før det går fra kilden til flaska, derfor kan vi kalle vannet «naturlig
mineralvann».
Når det er varmt om sommeren selger vi mest vann, da smelter også breen mest og gir mye vann til
kilden.
De ulike variantene vi selger finner dere her:
www.isklar.no
Hypotesene dere nevner, hvorfor folk kjøper vann er jeg enig i, bra oppsummert.
I tillegg til hypotesene dere nevner har jeg lyst å føye til følgende:
Det er blitt «kulere» å ha en flaske med rent vann i handa enn en flaske med drikke som inneholder
sukker.
Dagens ungdommer er fornuftige og velger de sunneste alternativene.
I de senere år har Isklar solgt mer og mer vann hvert år, trenden å velge naturlig mineralvann øker.
Dersom dere har flere spørsmål er det bare å ta kontakt.
Lykke til med konkurransen,

- «Isklar er veldig åpne. Kanskje det er fordi det er så langt til Hardanger?»
- «Det tar 7 timer å kjøre til Hardanger».
- «Isklar gir alt for at de ønsker at vi skal vinne».

Vi fikk også svar fra «Taffel»
Hei,
Det høres ut som et veldig spennende prosjekt, vi skal svare så godt vi kan
-Vi kan garantere for kvaliteten på Taffel stillvann, og at det er tappet i Norge i henhold til
Norske lover og forskrifter. I vår avtale med underleverandøren er vi forpliktet til å være
konfidensielle mht. ytterligere

Informasjon om produsenten. Dersom dere har andre spørsmål vedrørende dette eller noen av våre
øvrige produkter står
vi til disposisjon.
-Vi selger ca 7-800 000 liter Taffel stillvann pr år.
Ønsker dere lykke til med prosjektet!

Her skjønte vi heller ikke alt, men de var allikevel mer åpne enn Coca-Cola.

Etter at vi fikk svar på brevene regnet vi ut hvor mye Isklar selger for i året. Vi
tok regnestykket felles på tavla for det ble veldig høye tall.

Selv om det ser ut som at Islar tjener vedlig mye penger på å selge vann lærte
vi at Isklar ikke får alle de pengene. For de som jobber i butikken skal ha
penger, og transport og det å lage flaskene koster også penger. Vi regnet også
ut hva prisen på springvann var. Flaskevann er 1000 ganger dyrere enn
springvann.

Svarene på spørreskjemaene måtte telles. Alle i klassen var med å telle og
etterpå summerte vi alle tallene.

Noen elever lagde diagram i rutebok og noen skrev tallene inn i excel.

Svar på spørreskjema
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fordi vann på flaske ser friskere ut
fordi på tur, spesielt i utlandet kan vannet være skittent
fordi flaskevann smaker bedre
fordi jeg glemte å ta med eget vann på trening
fordi reklamen sier at flaskevann er friskere
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Deretter telte vi svarene på blindtestene vi hadde. Her ser dere resultatet for
den.
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De fleste likte altså Imsdalvannet best. Vi diskuterte disse svarene og kom fram
til at vi kanskje ikke skulle brukt springvannet fra skolen, men hentet vann fra
springen fra noen som bodde nærmere Mjøsa for da hadde vannet ikke gått
igjennom så lange rør. Dessuten tror vi at elevene på skolen kjente igjen
smaken på vannet fra springen og vi tror at rørene setter smak på vannet.

Hovedkonklusjon:
Alle vi spurte i spørreundersøkelsen hadde kjøpt vann på
flaske. De fleste av disse hadde kjøpt vann fordi de var på
reise, spesielt i utlandet der vannet kunne være møkkete.
Så kom «fordi jeg glemte å ta med vann på trening på andre
plass. På tredje plass kom «fordi flaskevann ser friskere ut.
De færreste kjøpte flaskevann fordi det smaker bedre eller
fordi reklamen sier at det er friskt.
Men i blindtesten sier de fleste at flaskevann smaker bedre.

Før Corona-viruset kom og skolen ble stengt hadde vi snakket om at alle skulle
få oppgaven med hjem.

Fra veileder:
Nå blir det til at alle får oppgaven på mail, og siden alle er hjemme kan de lese
den sammen med noen voksne hjemme. Da blir forskningen vår spredt til alle
hjemme.

Etterord:
Vi snakket om at vi kunne tatt med enda flere hypoteser. På noen av
spørreskjemaene var det skrevet kommentarer. En kommentar var «fordi jeg
trengte en flaske».
- «Det kan jo være at folk trenger en flaske som de bruker til å fylle på
springvann».
- «noen ganger er vannet skittent og vi får beskjed fra kommunene om å ikke
drikke vannet. Det kunne også vært en hypotese».
- I svaret fra Isklar kom det også forslag til en hypotese. «Det kunne vært en
hypotese om at folk velger vann istedenfor brus».

