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Forord
Vi er 25 elever som går i 4.klasse på Nesna skole. Vi har alle vært
med på dette prosjektet siden november.

Vi har hatt mange samtaler, samarbeidet, jobbet hver for oss og
hatt forsøk. Vi har jobbet i fagene naturfag, norsk og matematikk.

Klassen brukte flere samtaleøkter bare på å finne noe å forske på.
Det meste var enten svar på allerede eller vanskelig å kunne forske
på. Til slutt var klassen enig om at vi ville forske på mat. Vi hadde en
smakstest med blind for øyene siste skoledag i 3. klasse, og ble
inspirert av dette.

Vi har jobbet og tatt valg selv, men hatt hjelp av de voksne, Merete
Sommerro og Signe Steiro.

Problemstillinga
I 4.klasse var elevene fornøyde da de endelig kom frem til
spørsmålet; Hvordan kan vi bli gode på å like all slags mat? Elevene
hadde lyst å forske på noe med mat.

Hypoteser
Vi kom frem til flere hypoteser i samarbeidsoppgaver i gruppe og så
alle i lag:
1. Man kan like maten bedre hvis man lager den selv.
2. Man kan like mye ved å være modig.
3. Konsistensen har mye å si for om vi liker noe.
4. Hvis vi ikke liker noe, må vi spise det 3-5 ganger for å like det.

Planen vår
Vi mente at foreldrene hadde mye å si for om barn likte all slags mat.
Derfor valgte klassen å lage et intervju til foreldrene (vedlegg 1).
Videre har klassen planlagt teststasjoner med matsorter som mange
ikke liker. Der skal vi teste ut hvor mange ganger vi må smake på noe
for å like det. Vi skal også lage mat selv for å sjekke om man liker
det bedre da.

Hente opplysninger
Vi hadde intervju av foreldrene våre. Vi jobbet sammen i grupper for
å få sortert svarene.

Vi hadde en spørrerunde hvor vi nevnte matvarer vi ikke liker. Så
hadde vi håndsopprekking for å se hvilke matvarer flest mulig i
klassen ikke likte. Vi laget til en smaksstasjon med følgende
matvarer;
Sopp, oliven, tørrfisk, løk, rødbeter, sennep, reddik og lakris
Vi skulle notere hvor mange ganger vi måtte smake til vi likte maten.
Vi skrev også hvordan vi opplevde det å måtte smake på ting vi ikke
likte.

Vi planla ei lekse der vi skulle være med å lage mat med noe vi ikke
liker. Så skulle vi finne ut om vi likte det bedre.

Resultatene
Vi hadde et samarbeid om å få oversikt over hva svarene ble på
intervjuet.

Intervju

november,

4.klasse

Dette intervjuet vil brukes til vårt utforskende arbeid. Elevene har laget spørsmålene.

1. Hvor mange ganger måtte du spise mat du ikke likte før du likte det?

2. Har du prøvd å lure barna dine til å smake mat mange ganger?

3. Har du noen gang lurt barna dine til å spise noe de trodde var noe annet?

4. Liker du forskjellig mat bedre når det er i små biter?

5. Liker du bedre mat som er lagd fra grunnen av, som er hjemmelaget?

6. Er det noe mat du ikke liker?

7. Tørr du smake på det selv om du ikke liker det?

Takk for din tid!

Smakstasjon

De fleste likte maten mellom første gang de smakte og fjerde gang de smakte.
Noen likte ikke matvaren uansett. Noen trodde de ikke likte matvaren, og så
viste det seg at de likte det allikevel.

Lekse

De fleste svarte at de likte maten bedre når de laget den selv. Noen
synes ikke det hjalp for å like maten bedre. De aller fleste synes det
var artig å lage maten.

Hva har vi lært?
Vi har lært at;
• Det er vanskelig å finne ei god problemstilling.
• Vi får til mye når vi er modige.
• Foreldrene våre kan lure oss til å like ting.
• De fleste av oss liker mat bedre når vi lager det selv.
• Foreldrene våre er ofte for snille og lar oss slippe å smake.
• Vi var mest skeptiske til mat vi aldri hadde smakt før.
• Som oftest må vi ikke smake mat så mange ganger før vi liker
det.
• Vår holdning til smaking påvirker hvor modig vi blir.

Feilkilder
•

Hvis vi ikke liker noe, kan vi si at vi liker det for å slippe å smake mer.

•

Vi hadde ikke tid til å smake mer enn ca. 5 ganger hver (vi er så mange
elever). Derfor vet vi ikke hvor mange ganger det tar før man liker noe
man liker veldig dårlig.

Stemte hypotesene våre?
1. Man kan like maten bedre hvis man lager den selv. Svar: ofte
2. Man kan like mye ved å være modig. Svar: Ja
3. Konsistensen har mye å si for om vi liker noe. Svar: Dette fikk vi
ikke forsket nok på. Vi snakket om det på smaksstasjonen. Konsistens
har betydning, men usikker hvor viktig det er.
4. Hvis vi ikke liker noe, må vi spise det 3-5 ganger for å like det.
Svar: ofte

Fortelle om prosjektet vårt
Vi har tatt med hjem en rapport hver som vi viste og fortalte om til foreldrene
våre. I tillegg skal vi stille den ut på biblioteket på skolen.

Avslutning
Vi har jobbet lenge med dette prosjektet. Det har vært gøy og vi er modige
smakere av mat. Vi ønsker nå å finne nye ting å forske på!

Vi anbefaler alle å være modige og smake på nye ting!

