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1.0 Dette lurer jeg på
1.1 En problemstilling blir til.
Hva skulle vi forske på? Alle på trinnet ble utstyrt med en liten skrivebok. Vi
kledde på oss og gikk ut. De aller fleste gikk alene, noen gikk sammen to og to.
Med forskerbriller på ble vi oppmerksomme på små og store undringer. Alt ble
notert ned, eller tegnet ned. Dette gjorde vi to ganger med noen ukers
mellomrom. Deretter hvilte skrivebøkene ...
Så en dag tok vi frem skrivebøkene og alle sammen kikket gjennom det de
hadde skrevet. Hver enkelt av oss satte en strek under de fem beste undringene.
Vi satte oss i grupper. Hver elev skulle fortelle til de andre på gruppen hvilke
fem favorittundringer vi hadde. Deretter var det opp til gruppen å bli enig om
gruppens fem undringer. Disse fem undringene fikk vi opp på tavlen, sammen
med de andre gruppene sine favorittundringer.
Etter hvert endte vi opp med to undringer som ble til problemstillinger;
Hvorfor er postkasser flest grønne?
og
Hva fører til redsel for mørket?
Hva fører til redsel for mørket vant avstemningen. Noen mente at det ville bli
gøyere å forske på hva som fører til redsel for mørket sammenlignet med grønne
postkasser. Det var også noen som synes det kunne vært skummelt å forske på
noe som egentlig førte til at man ble redd. Vi ble enige ingen skulle være med
på noe de selv ikke følte var trygt.

Vinner: Hva fører til redsel for mørket?
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Hvorfor er det slik?
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2.0 Hvorfor er det slik?
2.1 Vi finner hypoteser.
Vi er to klasser på trinnet og begge skal forske på samme problemstilling.
Begge klassene samlet mange hypoteser. Gruppene i de ulike klassene kom med
forslag og vi endte etter hvert opp med 7 hypoteser. Her er oversikten.

1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.
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Legg en plan
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3.0 Legg en plan
3.1 Vi deler trinnet inn i avdelinger
Det er mye som skal gjøres før vi setter i gang med hypoteseknekking. Vi
samlet sammen alle oppgavene vi trodde måtte løses før vi kunne gå i gang med
Hent opplysninger. Vi opprettet fem avdelinger:
Kontaktere
Kontakterne skal kontakte mennesker. Vi trenger å gjøre avtaler med
kontaktlærere på andre trinn, med skolens ledelse, med vaktmester, med
psykologer, leger, eksperter på VR-briller.
Undersøkende journalister
En undersøkende journalist skriver, graver og skriver igjen. Vi trenger noen som
graver seg ned i et emne. Det er mye vi ikke vet om noe om. Hva er en følelse?
Hva skjer i kroppen når vi blir redd? Finnes det noen som faktisk overvåger og
passer på at barn ikke blir redd? De undersøkende journalistene besøker også
andre avdelinger og skriver om deres arbeid.
Testriggere
Vi trenger noen som har som jobb å planlegge selve testene. En dårlig planlagt
test, kan være en mislykket test. Testriggerne sin jobb er å lage forslag til tester
som er så gode at de gir pålitelige resultater.
IT-avdeling
På grunn av korona er det stor sjanse for at vi ikke får besøke andre klasser. Vi
må derfor lage spørreundersøkelser i Google skjema. Vi kan ikke teste redsel for
mørket på kirkegårder og andre skumle steder. Det er derfor viktig at vi har
mulighet til å ta opp filmer som vi igjen kan se. Da holder det ikke med vanlig
film. Vi må da rett og slett ha 360 graders kamera og VR-briller, hvis vi får tak i
dette.
Illustratører
Alt arbeidet vi gjør skal ende i en rapport. Den rapporten vil vi skal være fin. Vi
trenger derfor egne folk som kan arbeide med tegninger og andre typer
illustrasjoner. Vi trenger også en avdeling som de andre kan spørre om hjelp
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hvis det er noe de trenger fargehjelp til, kostymehjelp til eller hvis testriggerne
trenger noe til forsøkene sine.
Alle elevene på trinnet fikk muligheten til å søke på den avdelingen de ville
jobbe på. Alle måtte levere minst tre søknader og det skulle være tydelig
hvilken jobb vi hadde mest lyst på og hvilken jobb vi hadde nestmest lyst på.
Fordeling av søkere, 6. trinn
14
12

10
8
6
4
2
0
Undersøkende
journalister

Testriggere

Kontaktere

IT-avdeling

Illutrastører og
fargedesign

Vi slo sammen Kontaktere og Undersøkende journalister for å få fire omtrent
like store avdelinger. og bestemte at alle måtte være kontaktere på hver sine
avdelinger.
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3.2 Vi søker på avdelinger
3.2.1 Søknad til IT-avdeling
Hei jeg heter .... og jeg er elleve år. Jeg vil gjerne jobbe i IT fordi jeg er veldig
opptatt av elektronikk og jeg føler meg ganske god i det.
Jeg vet veldig mye om elektroniske ting og jeg tror jeg kan gjøre det ganske bra
som IT-arbeider. Jeg er veldig glad i samarbeid og jeg er klar for å hjelpe andre
som sitter fast og trenger hjelp.
Jeg er også ganske tålmodig og klarer å vente. Jeg gir ikke opp når det oppstår
problemer og er ganske løsningsorientert. Dette er min første prioritering. :)

3.2.2 Søknad til Undersøkende journalist
Hei, jeg er ..... Jeg søker på stillingen som Undersøkende journalist. Jeg har lyst
på denne jobben fordi jeg liker veldig godt å snakke med mennesker å finne ut
av hva de mener om denne verdenen og alt som er på den. Å intervjue og å høre
hva folk mener er en av mine interesser.
Det å skrive har jeg lyst til å bli flinkere i.
Jeg er klar for denne jobben og, jeg er villig til å gjøre det som trengs for å gjøre
denne jobben. Jeg vet at jeg klarer å få kontakt med andre med mennesker.
Jeg liker å utforske og liker veldig godt å fordype meg i spesielle ting.
Jeg liker godt å samarbeide så jeg er blitt ganske flink i det.
Men det gjør ingenting for meg å jobbe alene.
Å ikke gå inn på youtube på 15 minutter og lengre er ikke noe problem for meg
Jeg har noen hypoteser som jeg er klar til å dele. Jeg er klar til å søke på
internett. Chromebooken min skal alltid ha full prosent. Hvis noen trenger hjelp
spør meg jeg er alltid klar til å hjelpe. Jeg kommer til å grave grave til jeg finne
informasjon. Men for meg er det egentlig det samme hvilken Jobb jeg får. Jeg
liker veldig godt alle tre så det var veldig vanskelig å rangere.

3.2.3 Søknad til Undersøkende journalist
Jeg heter ..... Jeg liker å fullføre ting jeg starter, og når jeg har et mål om noe så
gjør jeg nesten hva som helst for å klare det! Jeg føler selv at jeg er ganske god
på å tegne, pynte og sette farge på ting, mange andre synes det også. Jeg liker å
bruke god og lang tid på å gjøre noe ordentlig og fint. Jeg pleier å ta den tiden
jeg trenger, men det pleier ikke å ta altfor lang tid. Jeg liker å være detaljert og
få fram så mye som mulig for at det skal bli så bra som mulig. Jeg liker å være
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kreativ og lage originale tegninger. Jeg får alltid en dårlig følelse hvis jeg
kopierer noen uten å gi kreditt. Når jeg tegner noe så setter jeg navn på det så
det ikke går ann å viske vekk så folk ikke skal tjene på mitt arbeid og slippe
unna med det :).Det er greit hvis de skriver at de er inspirert eller gir kreditt. Jeg
er en tullete men snill person og jeg kan tegne eller male i mange forskjellige
stiler. Jeg prøver stadig å forbedre meg og ta store fremskritt.

3.2.4 Søknad til Testrigger
Jeg passer til denne jobben fordi jeg er veldig flink i å knekke hypoteser og gir
ikke opp før vi har funnet en konkret løsning. Jeg er veldig utholdende og kan
jobbe på noe veldig lenge og følger planen. Jeg vet alltid med en gang hvordan
man skal gjøre noe. Jeg dobbeltsjekker alltid alt og kan komme opp med mange
undersøkelser. Det er derfor jeg passer til denne jobben.

3.2.5 Søknad til Kontakter
Dette er den jobben jeg har and mest lyst på.
Jeg har lyst og være kontakter fordi jeg er en glad person som liker og
samarbeide. Jeg synes det høres veldig spennende ut. Jeg er flink til å skrive for
eksempel en god melding som er lett å forstå.
Jeg er en person som er inkluderende. Jeg er ikke redd for å skrive en melding
eller ringe noen andre.
Alle fikk lov til å søke på flere jobber, men man måtte fortelle i søknaden hvilke
jobb man hadde mest lyst på, hvilke som hadde andreprioritet og hvilke man
prioriterte nederst. Ut fra søknadene skulle lærerne plukke ut gode avdelinger.
Det første de ulike avdelingene fikk som jobb var å lage en presentasjon av seg
selv. Flere av avdelingene kom til å gjøre jobber for andre avdelinger. Da er det
viktig å fortelle hva man kan, hva man er god på og hva man kan få til.
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3.3 IT-avdelingene starter på Legg en plan
3.3.1 Presentasjon av IT-avdeling - 6A
IT-Avdelingen er viktig for tech. Tech er en viktig del nå for tiden nå som alt
skjer på chromebook. Alle avdelingen kommer til å bruke tech i hvert fall litt.
Det er derfor vi må hjelpe de. Alle her er her for å lære mer om data og vil
kunne hjelpe folk. Jeg heter Prakhar. Jeg har ingen rolle. Men det betyr at jeg
kan gjøre alt og må ikke fokusere på en ting. Jeg heter Karoline, jeg gir
motivasjon til alle på gruppen for at de kan fokusere mer på det viktige som vi
skal skrive om. Jeg heter Ingrid. Jeg liker å hjelpe folk og dyr. Når folk har
problemer med mobilen\pc-en\tv-en er det gøy å hjelpe. Jeg er Sindre og jeg er
leder på IT gruppen. Lederen får informasjon fra læreren og jeg skal ta det med
og si det til de andre. Hvis gruppen blir uenig skal jeg hjelpe de til å komme
fram til et svar. Jeg heter Johan Benjamin. Jeg har ikke en rolle. Men jeg har
lyst å bli en IT-ekspert for de det kan være hjelpsomt i fremtiden. Jeg heter
Julian og jeg er med i IT-Avdelingen. Jeg har ingen rolle. Jeg kan allerede
ganske mye om data men jeg vil lære mer.

13

3.3.2 Presentasjon av IT-avdeling - 6B
Hei, vi er IT-avdelingen. Våres roller
er
Ihne: Leder
William: nestleder
Iben: oppmuntrer og passer på at alle
jobber
Ivar: tidtaker
Ida: vanlig
Amalie: vanlig (Vi bytter roller på
fredager)
Vi gjør masse forskjellig med elektriske ting, vi finner ut av ting, og skriver det
ned. Vi jobber mest med data (chromebook, eller vanlig pc) Vi er en glad
gruppe, og hjelper gjerne til! Hvis noen trenger hjelp, med elektriske ting,
hjelper vi deg, istedenfor å lete etter Frode! (Vi er litt overalt)

3.3.3 Å bli god på Google skjema
Siden vi er IT avdelingen måtte vi lære masse om alt med Google. Det
inkluderer Google skjema. Google skjema er viktig å kunne når man lager
spørreundersøkelser. Hvis testriggerne på trinnet ber oss om å designe en
undersøkelse, vet vi hvordan det skal gjøres. Vi lærte å lage bakgrunn,
sette inn bilder, lage spørsmål med bare et riktig svar, flervalgsoppgaver
og oppgaver der de som svarte kunne skrive fritt hva de ville. Vi valgte å
lage flere testundersøkelser. Den ene testen handlet om mat.
Det første spørsmålet var: Hvor mange porsjoner frukt spiser du hver dag?
Vi spurte dette spørsmålet for å finne ut hvor sunt folk spiser, siden du skal
jo spise 5 porsjoner hver dag. Snittet var rundt 4 så det er ikke så dårlig.
Det andre spørsmålet var: Hva er din favoritt mat? Her gjorde pizza,
burger, taco og lasagne det ganske bra. Jeg var egentlig ikke overrasket
med svarene unntatt lasagne. Ser ut som at folk liker lasagne mer enn jeg
trodde.
Det tredje spørsmålet var: Hva er din favorittdessert? Her var det egentlig
masse forskjellig, men kake, is og muffins det ganske bra. Her igjen var
jeg ikke overrasket unntatt muffins.

14

Det fjerde spørsmålet var: Hvor ofte pleide familien din og deg å gå på
restaurant (før korona)? Her var alle svarene rundt 2. Litt mindre enn jeg
trodde, men jeg kan egentlig ikke forvente mer.
Det femte og siste spørsmålet var: Hvor mange restauranter tror du det er i
verden? Det ekte svaret er 30 millioner. Folk svarte enten altfor lite som 12 million eller altfor mye som 100 millioner. Det nærmeste svaret var 30,7
millioner som er egentlig ganske nærme.
Vi la undersøkelsen ut og det var 14 stykker på trinnet som tok den.

3.3.4 Å bli god på Google regneark
De undersøkende journalistene gav oss i oppgave å lage en momskalkulator.
Journalistene søkte på nettet etter pulssensorer og mange nettsider hadde pris
uten moms. Frustrerende. Passet godt at vi holder på med prosent i regning.
Vi laget en momskalkulator når vi skulle finne utstyr på nettet. Den fungerte
sånn som dette.
I regneark gikk dette automatisk. Sånn at du skrev hva tingen het, Så kan du
skriv hvor mange du vil ha, så skriver du prisen for en koster og så regner den
ut. Formelen er sånn at jeg ganger 1,25 med prisen på Eks MVA så ganger jeg
prisen på Eks MVA med talet på Antall. Når jeg gjør det blir det med moms på
Inkl MVA.
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Vare

Antall

Eks MVA Inkl MVA

Oculus Quest Vr-briller

2

3 997,00 kr

9 992,50 kr

Samsung Gear 360 Mark 2 kamera

1

1997

2496,25
0

3.3.5 Vi samler skumle fortellinger fra trinnet.
Vi vil sjekke om folk blir redde av
spøkelsesfortellinger, myter og skumle
fortellinger. Så vi i IT-gruppen samlet inn
fortellinger fra alle i klassen og tok de inn i
et dokument. Så bestemte vi oss for en
fortelling, og laget en podcast av det. Vi la
skummel lyd på alle fortellingene. Vi brukte
et program som heter Creaza. Vi har lagt ved
flere vandrehistorier i vedlegget.
Vi vil bruke disse fortellingene til å finne ut
om dette er noe som kan føre til redsel for
mørket.
Her er noen av fortellingene vi samlet inn.
Ikke alle disse endte opp med å bli spilt inn.

Den skumle læreren
Vi hadde en aupair. Hun hadde hatt en lærer (vikar) som hadde hatt en kone fra
Brasil. Men hver gang han underviste, fortalte han forskjellige historier om hvor
hun kom fra. Og i timene viste han av og til hvordan en riktig positur er når man
skyter. Og forklarte litt hvordan man gjorde det. Så en dag kom politiet til
skolen, og tok ham med seg. Og da viste det seg at han hadde drept konen sin,
og begravet henne i hagen. Han hadde sittet i fengsel i Brasil også. Han hadde
nemlig kvittet seg med alle papirene som viste at han hadde vært i fengsel. Så
da måtte han sitte i fengsel igjen.
Marianne
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Svarte Maria
Så det er en myte som sier at hvis man kler seg i svart klær, og det er helt mørkt
inne på badet. Og hvis man da sier “ Svarte Maria” 3 ganger, kommer hun
kanskje frem i speilet.
Alida
Bloody Mary
Hvis man var på et bad, ved et speil. Lyset var av g det kom ingen dagslys inn.
Så må man ha stearinlys ved vasken. Så skal du se i speilet og si “ Bloody
Mary” 3 ganger. Hvis du da ser deg i speilet etter det, kan det hende du ser en
skikkelse der, eller føler noen rundt deg.
Andrea
Oldemor på kirkegården
Det var en gang en jente som skulle besøke graven til oldemoren hennes. Og
etter det gikk hun så vill på den store gravplassen. Hun ble redd og ropte etter
hjelp. Plutselig kom en gammel dame ut av skyggene. Hun sa: Hei mitt barn,
har du gått deg vill. Jenta spurte: Hvor lenge har du vært her? Og så sa den
gamle dama med hes stemme: Ikke tenk på det. Er du redd? Jenta sa: Ja jeg er
redd.
Etter det så sa den gamle dama: Ja det var jeg også, da jeg levde, mitt oldebarn.
Hanne Sofie
Geitemannen
Det var en gang en jente som bodde med moren sin som en gang lekte ute i
skogen. Men det var en geitemann som bodde i skogen. Jenta hørte noen rare
lyder og neste hun viste løp noen med henne. Hun løp hjem så fort som hun
kunne.
Antonia
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Barna som forsvant
Det var en jente som gikk på internettet. Så sa noen på internettet: hvis du ikke
flytter på 5 dager så skal jeg drepe deg.
Jenten sa: mamma! vi må flytte før 5 dager! Hvis ikke vil noen drepe oss.
Moren ignorerte det. Den andre dagen drømte moren at jenten sto mellom en
djevel og djevelen holdt hun rundt armene. Den tredje dagen sa den samme
personen: Hvis du ikke går ut av dette huset så skal jeg drepe deg og din søster.
Jenten løp bort til moren og sa: Noen vil drepe meg og søsteren min! Vi må
flytte nå!Moren sa: Det er bare tull, du er helt trygg.
På den fjerde dagen så forsvant den lille jenten og det var blod over hele sengen.
Moren våknet opp i et skrik og ringte til politiet.
Politiet fant ingenting i huset og fant ikke den lille jenten.
Den femte dagen var søsteren borte og det var blod over hele sengen.
Moren ba: Gi meg ungene mine tilbake vær så snill djevel!
Men de kom aldri tilbake.
Antonia
Det skumle huset
Det er et hus ved en kiwi som hadde masse narkotika utenfor huset og inni huset
var det tiss overalt på doen og det knirket også hele tiden.
Karoline
Radioen
En venn av meg hadde et hus som spøkte. Det satt en radio ved vinduskarmen.
Døren var på andre siden av rommet og de hadde nettopp malt gulvet så de
kunne ikke gå til radioen. En natt midt på natten begynte radioen å gå av seg
selv. Og de kunne ikke gå til den heller siden de hadde malt gulvet. De vet
fortsatt ikke hvorfor det skjedde.
Ariana
Mannen som ringer
Det er en mann som alltid prøver å ringe deg og ringt deg. Nummeret hans
kommer alltid som ukjent. og hver gang du tar telefonen ser han alltid på deg fra
ett eller annet sted. Gjennom vinduet eller så står han ved døren din.
Louise
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3.3.6 Vi blir gode på VR-briller
Vi skal gjøre et lite eksperiment og det er at vi skal prøve å lage 360 graders
film som vi kan etterpå kan se med VR-briller. Det skal være noen test kaniner
som skal se flere filmer med VR-briller samtidig som de ser filmen skal test
kaninene ha en god pulsmåler i hendene som måler pulsen. Da kan vi se om de
blir redd eller ikke. Den første filmen skal vi filme en film som skal være helt
normal, men de senere filmene så skal vi filme på akkurat det samme stedet som
varer like lenge, men vi skal prøve å gjøre filmene skumlere gradvis. Men vi
trenger VR-briller og 360 kamera så derfor skrev vi en gmail til Runar Eikhaug
som jobber på NLA høgskolen. For å spørre NLA om VR-briller og 360
kamera.
6. tinn på skjold skole spør om å låne VR-briller og 360 graders kamera
Hei jeg går i 6.trinn på skjold skole og vi på trinnet holder på med et prosjekt.
Prosjektet går ut på at vi har valgt oss en ting vi lurer på som i dette tilfelle er
hvorfor blir man redd. Vi har flere hypoteser for hvorfor man blir redd. Vi skal
gjøre et lite eksperiment og det er at vi skal prøve å lage 360 graders film som
vi kan etterpå kan se med vr-briller. Det skal være noen test kaniner som skal se
flere filmer med vr-briller samtidig som de ser filmen skal test kaninene ha en
god pulsmåler i hendene som måler pulsen. Da kan vi se om de blir redd eller
ikke. Den første filmen skal vi filme en film som skal være helt normal, men de
senere filmene så skal vi filme på akkurat det samme stedet som varer like
lenge, men vi skal prøve og gjøre filmene skumlere gradvis. Men vi har ikke vrbriller og 360 graders kamera. Så vi lurte på om det var mulig å låne dette.
Hvis det er mulig tar vi gjerne imot litt tips og hjelp til hvordan vi skal bruker
vr-brillene og 360 graders kamera.
Hilsen Sindre på vegne av IT-avdeling på vegne av 6. trinn på skjold skole.
NLA og Runar Eikhaug
Hei Sindre og co!
For et fantastisk spennende prosjekt!
Vi på NLA elsker forskning og kreative prosjekt. På læringslaben vår har vi et
360-kamera og Oculest Quest VR-briller. Dette kan dere få låne. Vi kan også
komme til Skjold for å gi dere en liten innføring i bruk av utstyret.
Passer det at vi kommer neste onsdag, altså 3. januar?
Beste hilsen Runar
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6. trinn på Skjold
Tusen tusen takk for at vi kan låne 360 kamera og vr-briller. Det passer veldig
godt å få en innføring neste onsdag den 3. februar, det vil hjelpe veldig mye.
Hilsen Sindre
NLA og Runar Eikhaug
Hei igjen!
Da treffes vi på onsdag. Vi gleder oss.
Håper vi sammen kan finne en god løsning på bruken slik at dere kan ha nytte
av det i forskningen deres.
Mvh Runar
Runar og Trygve fra NLA besøker oss første gang.
De undersøkende journalistene Ingeborg og Sverre fikk i oppdrag å lage en
reportasje på besøket til Trygve og Runar fra NLA Høgskolen.

Dagen begynte med at Trygve og
Rune kom. Vi gikk inn på et rom
sammen med IT-avdelingene fra
både 6a og 6b det ble 12 elever
inkludert oss. De begynte med å
introdusere seg selv på en veldig
morsom måte. Så viste de oss
mange forskjellige VR-briller
noen med mye teknologi og noen
med lite teknologi. Det virket som de hadde drevet med dette lenge og de var
veldig morsomme. De spurte mange spørsmål til de som satt rundt. De sa at det
var mange dyre ting der, men de viste at uhell kunne skje så de ble ikke sure
hvis noe knuste. Så viste de oss 360 grader cam. “Hvor lenge har du vært
interessert i dette”. 11 år sa, Trygve. Runar sa 11 dager. Vi satt på utsiden og
noterte.
Vi trenger disse VR-brillene og 360 graders kamera for å teste ut hypoteser.
F.eks hvis vi skulle være på en kirkegård kl 12 det hadde jo ikke gått.
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De hypotesene som skal knekkes med de her tingene er:
4. Hører høye og skumle lyder.
7. Skumle gjenstander.
Dagen var spennende. Da vi satt i gang delte Runar oss opp i grupper 3 på hver
gruppe. Det første vi gjorde var å lære hvordan man skal filme med 360 graders
kamera og hvilken app vi skulle gå innpå på mobilen. Vi fikk en kode for å
koble mobilen til kameraet.
-Det er veldig gøy det er grunnen til at jeg er her hvis det ikke hadde vært gøy
hadde jeg ikke vært her.
De lærte masse om 360 graders og VR-briller: Ihne 12 år synes de sa det på en
god måte fikk god opplæring og synes det var veldig gøy. - Jeg synes vi lærte
det på en god og forståelig måte og det var enklere å forstå hvordan man skulle
bruke VR-brillene og kamera, jeg tror virkelig at dette kan hjelpe forskningen
fremover.
IT-avdelingene i begge klassene fikk i lekse av Runar og Trygve å bli godt kjent
med utstyret. Her var det både mobiler, 360 graders kamera og VR-briller. Vi
skulle planlegge de endelige opptakene slik at når de kom igjen, visste vi
nøyaktig hva vi skulle gjøre. Vi brukte tiden til å lage små filmer i gymsalen
med lyset av og med lyset på. Vi gikk gjennom gangene og kikket på hva vi
hadde gjort etterpå.
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Trygve og Runar fra NLA besøker oss andre gang.
Trygve og Runar kom tilbake enda gang til for å hjelpe oss med å gjøre opptak i
skolens skumleste rom: tilfluktsrommet. IT-avdelingene i de to klassene skulle
gjøre forskjellige opptak. Vi bestemte at 6A skulle konsentrere seg om
hypotesen som handlet om høye og skumle lyder. 6B skulle lage film som
skulle teste ut hypotesen om skumle gjenstander.
Vi planla dette:
6A:
1. Filme en tur i tilfluktsrommet med lyset på. Turen skulle ta et minutt.
2. Filme en tur i tilfluktsrommet med forsiktig lys. Et minutt.
3. Filme en tur i tilfluktsrommet med forsiktig lys og høye lyder på to ulike
steder i filmen.
6B:
1. Filme en tur i tilfluktsrommet med lyset på. Turen skulle ta et minutt.
2. Filme en tur i tilfluktsrommet med forsiktig lys. Et minutt.
3. Filme en tur i tilfluktsrommet med forsiktig lys der det dukket opp
skumle gjenstander og masker på to forskjellige steder.
Vi brukte en god del tid på å finne riktig lys. Det viste seg at 360 graders
kameraet ikke var så bra når det ble lite lys.

Her blir kameraet festet, og filmingen starter inn i et lyst tilfluktsrom.
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Trygve besøker oss tredje gang
Trygve besøkte oss siste gang 25. februar. Da
hadde han med seg en Samsung Oculus. Det er en
veldig god og veldig dyr VR-brille. Han redigerte
6A sine tre filmer og la dem etter hverandre i og
samme film. Deretter ble de overført til VR-brillen.
Det samme ble gjort med 6B sine tre filmer.
Trygve la inn en pause på 5 sekund mellom
filmene. Når vi skal teste filmen på de andre på trinnet, med pulsmålere, kan de
gi beskjed til oss: første film er ferdig. Da kan vi starte pulsmålingen på nytt. Da
er det lett å få tre pulsmålinger som henger sammen med de tre filmene. Vi
visste også at høy lyd kom etter et bestemt antall sekunder inn i siste film. Vi
visste også at Iben dukket opp med en skummel maske etter 10 sekund i siste
filmen til 6B. Da kunne vi se på pulsmålingene om de gjorde et hopp der vi
visste at det skjedde skumle ting.
Bildet under viser en ekkel gris som plutselig dukket opp i filmen til 6B om
skumle gjenstander. Etter ca 50 sekund.
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3.4 Illustratører starter på Legg en plan
3.4.1 Presentasjon av Illustratører – 6A
Vi lager illustrasjoner. Vi er tre stykk og vi
pynter tekster og lager plakater.
Hanne Sofie-Leder
Antonia-Medlem
Andrea-Medlem
Akif-Medlem
Vi er noen kjempegode tegnere! Vi kan tegne tegneserie, realistisk, fantasy og
masse annet. Vi tar imot alle som har lyst at vi skal lage plakater eller
illustrasjoner til de. Vi skal jobbe så godt som vi kan, vi er et godt lag.
Lurer du på noe? Det er bare å ta kontakt.
Hanne Sofie-Leder
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3.4.2 Presentasjon av Illustratører – 6B
Vi er flinke med dekorere og vi gir gode råd til andre folk. Hvis noen spør om at
vi skal lage en plakat med farger og tegninger og mange andre forskjellige
tegninger så gjør vi det med et smil. Hvorfor skal folk komme til oss for å
spørre om hjelp? Folk kan komme til oss fordi vi er samarbeidsvillig og kan
lage skilt til gruppene. Vi kan også lage tegninger til en presentasjon.
Ting vi er gode til:
Vi er gode til å tegne vi er gode til å inspirere andre folk. Vi er gode til å hjelpe
andre
og tegne plakater til andre, vi vil bli de flinkeste illustratørene i klassen vi må
samarbeide og prøve og være en god gruppe i nysgjerrigperarbeidet
Vi er
Leon, Bertine RB, William. K, Yonas og Bertine BE og vi er illustratører og
fargekonsulenter
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3.4.3 Illustratørene legger planer
Testriggere gav oss en oppgave. De ville at vi laget et rom i en
eske. Dette rommet skulle se ut som et soverom. Det måtte være
innredet koselig og vi måtte lage en dør.
Testriggerne vil bruke denne når de skal spørre 1. trinn og 3. trinn
om hvilken stilling døren står i når de sover.
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3.4.4 Illustratørene legger tegninger i mapper på DISK.
Vi må lage en hel del tegninger som vi kan lime inn i rapporten på gode
steder. Alle tegningene lastet opp i mappen Vårt ferdige arbeid. Her er tre
fine eksempel.
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3.5 Testriggere starter på Legg en plan
3.5.1 Presentasjon av Testriggere- 6A
Jobben som test-rigger er ganske viktig fordi
det er vi som skal prøve en del av hypotesene.
vi ønsker å oppnå 5-10 hypoteser før vi skal
levere svarene.
Hei, Jeg heter Riad. Jeg er med i testrigger
gruppen fordi jeg liker å teste mange ting. Vi i
gruppen jobber med alle forskjellige ting. Men
nå jobber vi med hvorfor man er mørkeredd.
Jeg heter Ingrid og jeg er med i test-rigger gruppen. Jeg ville være med i test
rigger gruppen fordi denne jobben så gøy ut.
Jeg er Ariana. Jeg jobber på testrigger for de denne jobben virket interessant og
gøy. Det er gøy og forske på “hvorfor blir vi mørkeredd ?”
Hei, jeg er Louise. Jeg ville være testrigger fordi jeg liker å teste ting. Jeg har
testet mange ting før. Jeg liker skumle ting, og test-riggere tester med skumle
ting. Siden det er: hvorfor blir man redd?
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3.5.2 Presentasjon av Testriggere- 6B
Thea

Marie

Pernille

Testriggere

Vi er Pernille, Marie og Thea. Vi er de gladeste jentene på Skjold skole! Vi er
testriggere og veldig fornøyd med jobben vår, og håper vi greier den bra. Jobben
vår går ut på at vi skal lage tester som andre kan prøve!
Hvorfor dere skal lese om oss testriggere!
Fordi vi har mange forskjellige gøye tester som vi lover blir spennende for dere
å lese!

3.5.3 Vi trenger skumle gjenstander
Vi har sendt e-mail til alle foreldrene til de i klassen der vi spør om de har noe
skummelt eller noe ekle halloween pynt. Hvis de ha det vil vi gjerne at de skal
komme på skolen med det til oss då vi sier det sånn at vi kan bruke det til
filmene i tilfluktsrom og som vi skal gå inn i.
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Til foresatte på 6. trinn
Hei, vi er test-riggerne fra 6A, vi vil gjerne at dere skal finne noen skumle
gjenstander hvis dere har. Så kan barnet ta det med på skolen. Gjerne skriv
navn eller telefonnummer på gjenstanden hvis dere tar med, ellers blir
gjenstandene blandet. Og dere får gjenstandene tilbake like fine. vi har en plan
med å lage et skummelt rom til et forskerprosjekt : hva er det som fører til
redsel for mørke? Så ta med veldig skumle ting. Som skummel halloween pynt.
Mvh Testriggerne Riad, Ariana, Ingrid og Louise.
Vi hadde egentlig tenkt å kjøpe inn forskjellige ting med det ble for
dyrt det kostet 4232 kroner. Så vi kjøper det vi mangler når alle i 6.
trinn har gitt oss de skumle gjenstandene.

3.5.4 Mail til kontaktlærer på 1. trinn
Hei, Annette
Vi forsker på: Hva fører til redsel for mørket?
En av hypotesene på trinnet er: Hvor mye åpning soveromsdøren har.
Dette er Thea, Marie og Pernille i 6B som bare lurer på når vi i uke 6 kan
komme en liten tur på besøk og ta ut en og en av elevene dine mens du styrer
timen inne. Det er en test som går ut på at vi tar med en pappeske som vi har
lagd om til et lite soverom, da kan elevene stille døren der de pleier å ha den
når de skal legge seg.
Det er en anonym test og de som ikke vil være med på testen eller ikke vil si
navnet sitt til oss er det greit.
Vi står hele tiden utenfor klasserommet mens du bare sender ut en og en helst
alene hvis ikke de vil vise det til de andre i klassen.
Vi tar hensyn til korona og holder god avstand!
Hilsen Thea, Marie og Pernille
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Svar fra Annette
Hei jenter
Jeg har ikke hørt om dette før nå og er ikke uvillig til opplegget, men jeg vil
gjerne høre litt mer med Frode før vi avtaler noe mer.
Vennlig hilsen Annette
Vi svarer Annette
Tusen takk for svaret vi sier ifra til Frode
Pernille, Thea og Marie

3.5.5 Mail til Andreas, kontaktlærer på 7. trinn
Hei, Andreas!
Vi lurer på om det passer for dere i uke 6 mandag 13:05-14:05 om det passer at
vi kommer inn til klassen deres og spør om noen vil være med på en test vi har
laget.
Testen går ut på at vi låner alle som vil være med fra 5. trinn og alle som vil
være fra 7. trinn og går ned i gymsalen og setter en stol i midten av gymsalen
og en elev sitter i stolen helt alene i gymsalen og så bytter de på, først er lyse på
i ett minutt og tar lyset av i ett minutt. Vi gir mer informasjon, hvis det passer
for dere.
Testen er anonym og det er en frivillig test, vi forsker nemlig på Hva fører til
redsel for mørket, og vi må gjøre denne testen for å vite litt mer om det vi
forsker på
Hilsen Thea, Marie og Pernille!

Andreas svarer
Vi vil gjerne hjelpe dere :)
På mandag passer det dessverre litt dårlig. Vi skal nemlig til Einarbakken og
ake på mandag, etter storefri.
Kan vi finne en annen tid?
Vennlig hilsen Andreas.

31

Vi svarer Andreas
Hei Andreas! Vi må utsette denne testen til en annen dag, kanskje i neste uke.
For vi må vente til skolen blir til gult nivå igjen.
Hilsen Thea, Marie og Pernille

Akkurat denne testen ble det ingenting av.
3.5.6 Mail til Benthe, kontaktlærer på 7. trinn
Hei, Benthe
Det er Thea, Pernille og Marie fra 6B, vi bare lurte på når det passer i uke
6 mandag 13: 05 til 14: 05 eller torsdag 09: 45 til 10: 55 for deg at vi kommer
bort og låner så mange som mulig elevene dine men det må også passe for
5.trinn
Hilsen Thea, Pernille og Marie
Benthe svarer
Hei, mine skjønne venninner!
Koselig å få mail fra dere. Det passer på mandag for oss. ( Torsdager har vi
gym)Bare bank på, dere er hjertelig velkommen.
Beste hilsen fra Benthe

Vi svarer Benthe
Tusen takk for svar. Så bra det passer på mandag i uke 6!
Hilsen Thea, Marie og Pernille
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3.6 Undersøkende journalister starter på Legg en plan

3.6.1 Presentasjon av Undersøkende journalister- 6A
Hei, jeg er Amalie jeg er undersøkende
journalist. Jeg har valgt å være undersøkende
journalist fordi jeg vil bli flinkere til å skrive
og snakke med andre folk, kanskje få noen
nye venner.
Hei jeg er Marianne. Jeg er en Undersøkende
journalist. Mitt mål med dette er at jeg skal bli flinkere til å skrive, får delt
hypotesene mine og Rett å slett bare være en journalist. Jeg vil møte nye folk å
høre hvordan de mener at ting i vårt univers fungerer.
Hei jeg heter Alida. Jeg er kontakter og undersøkende journalist. Jeg hadde lyst
å jobbe her fordi at jeg tenkte at det var mitt i blinken for meg, og det var den.
Det var den fordi jeg liker og snakke med folk og grave og undersøke ting.
Hanne Sofie: Hei! Jeg er en kontakter! Jeg har valgt og være kontakter fordi jeg
elsker og snakke med folk og jeg elsker nye venner! Mine mål er og få nye
venner og lære mer om hvordan andre folk har det. Mitt navn er Hanne sofie! :)
Hei jeg er Sameer.. Jeg er journalist og fotografer, mitt mål er å ta fine bilder av
de merkelige hendelser som forekommer naturen.
Hei, jeg heter Oskar. Jeg er journalist og leder på gruppen. Denne gruppen er
satt sammen med kontaktere og journalister. Det jeg personlig har lyst og oppnå
er og få løst noen av de nysgjerrigper hypotesene og finne gode og meningsfulle
svar. Jeg liker å spørre og grave meg inn i ting og finne svar. Takk For Meg.
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3.6.2 Presentasjon av Undersøkende journalister- 6B

Vi er en glad gjeng med mange gode egenskaper. Vi elsker å
samarbeide og er mestere i det, vi hjelper hverandre hvert sekund hvis
noen trenger det! Vi finner informasjon enten på nettet eller vi
kontakter folk og får informasjon fra de. Vi er de aller beste på denne
jobben og vi er et knallbra team!
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3.6.3 Fagtekst om følelser av Amalie
Vi undersøkende journalister må samle all informasjon om det som
handler om redsel, følelser og hva som skjer i kroppen når vi blir redd.
Følelser er en av våre viktigste signalsystemer.
Signalsystemer var der lenge før tankene og språket, både i menneske i art
og som deg i individ. Vi ble faktisk født i denne verden til å ha evnen til å
være glad, trist, sint og redd.
Følelsene kan lure deg
Noen ganger kan følelsene dine lure deg. Du kan bli like redd for en liten
uskyldig edderkopp som en stor giftig tarantell. Det kan du ha arvet noen
følelser fra foreldrene dine, det kan gjøre at de kan komme helt
automatisk.
Men du kan også ha lært deg en følelse hvis for eksempel hvis en av
foreldrene dine er redd for edderkopper, og de skriker av edderkopper kan
du automatisk bli redd for edderkopper.
kort fortalt. Frykt er et instinkt for å unngå farer.
Videoen heter hva skal du med følelser.
Livsenergien vår kommer fra følelsene våre. Følelsene våre er på en måte
våre dyriske instinkter og vår sjette sans.
Ifølge Tarjei Ruud som jobber på Sandviken Sykehus sier at siden vi ikke
har så bra nattsyn så vil vi ha det lyst for det føles tryggere enn når det er
mørkt.

Kilder: https://youtu.be/wIVQS945yjs
#kortfortalt #livsmestring #psykiskhelse
Hva er en følelse
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3.6.4 Fagtekst om følelser av Ola
Man kan dele følelser i gode og dårlige følelser.
Noen mener vi har 12 følelser, noen 10, noen 5
og noen mener til og med at vi faktisk ikke har
noen grunnleggende følelser.
Eksempler på følelser er glede, sinne, redsel,
tristhet og sjalusi.
Følelser er aktivering og signaler hjernen, som
gir en opplevelse som vi kjenner i kroppen vår.
Hvis man hører noen si noe fint så får vi en følelse som kan gjøre at man får
gåsehud. Denne følelsen heter glede.
man får ikke bare gåsehud av å høre noe fint, man kan også få det av å fryse,
være nervøs eller bli redd.
Mine kilder:
Bernt-Olaf Lian Flem
Wikipedia
3.6.5 Fagtekst om hva som skjer i kroppen når vi blir redd
av Ola.
Det skjer mange ting i kroppen når man blir redd.
Eksempel: Vi er på tur i skogen og ser en stor bjørn!
Da vil kroppen gjøre alt for at vi kan klare å løpe bort
fra bjørnen.
Kroppen (binyrene) skiller ut et hormon som heter
adrenalin. Da begynner hjertet å slå hardt og fort,
blodet samles til de store musklene og hjertet, slik at
man kan løpe raskt bort fra bjørnen.
Det trenger ikke være en bjørn i skogen for at disse reaksjonene skal skje, det
kan også være en skummel lyd man hører.

Mine kilder:
Bernt-Olaf Lian Flem
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3.6.6 Hvem er Barnevakten
Vi snakket om at redsel for mørket kan komme fra mange steder. Noen ganger
ser vi ting vi ikke burde se og spiller noe vi ikke burde spille. Derfor er det
aldersgrenser på spill og film. Vi ville vite mer om noen som faktisk arbeider
for å beskytte barn fra å spille spill og se filmer de ikke burde se, nemlig
Barnevakten. Vi ville ringe til lederen for Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad
Vik for å avtale et telefonmøte der vi kunne intervjue ham.
Til Barnevakten og Leif Gunnar.
Hei.
Vi holder på med forskning og lurte på om vi kunne ringe deg klokken 1 i dag.
Vi går på skolen fra halv 9 til halv 2. Vi går på Skjold skole i Bergen og lurte
litt på noe med Barnevakten. Vi forsker på hva som fører til redsel for mørket
og vi har meldt oss på nysgjerrigper konkurransen!
Håper du kan snakke med oss!
Hilsen Ingeborg i 6B
Til Ingeborg
Hei, Ingeborg
Takk for at du tar kontakt. Jeg vil gjerne snakke med dere.
Kl. 1 i dag er jeg opptatt. Kan vi snakkes i morgen istedenfor? Da er jeg ledig
mellom klokken 10 og 14.
Med vennlig hilsen,
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder
Til Leif Gunnar
Det passer fint takk for respons :D
Hilsen Ingeborg
Til Ingeborg
Kom gjerne med forslag til tidspunkt vi kan snakkes i morgen. Da kan jeg sette
av tid i kalenderen min.
Vil dere ringe meg på telefon?
Med vennlig hilsen, Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder
Til Leif Gunnar
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Ja, gjerne klokken 12 hvis det passer da.
Hilsen Ingeborg

Hei igjen Ingeborg
Jeg har vært opptatt fram til nå.
Nå og noen timer framover er jeg ledig og du kan ringe med på tlf. 94810746
Med vennlig hilsen,
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, Daglig leder
Fagtekst om Barnevakten
Barnevakten er en norsk stiftelse som ble opprettet i år 2000.
Barnevakten jobber for at barn og unge i Norge skal bruke digitale medier på en
trygg måte.
Den daglige lederen i barnevakten heter Leif Gunnar Vestbøstad Vik. Han har
vært daglig leder i Barnevakten siden august 2015.
30 personer jobber i Barnevakten og 8 personer jobber fulltid.
Barnevakten ble til av at en engasjert tv-seer kalt Roar Røyse i Tønsberg, ble
opprørt over at TV3 viste serien om krigerprinsessen Xena søndag ettermiddag.
I denne serien ble hoder kappet av og struper ble skåret over. Roar Røyse
kontaktet tv-kanalen og ba de flytte serien til et senere tidspunkt, men han ble
ikke tatt på alvor. Da gikk han til annonsørene som reagerte spontant og trakk
seg, og TV3 fjernet serien fra skjermen. Resultatet skapte ideen Barnevakten.
Barnevakten ble for alvor en offentlig aktør i mai 2001.
I 2019 hadde de ca. 1000 foredrag og det var 75000 som møtte opp.
Barnevakten hadde noe som het årets familieprogram, men de sluttet med det i
2014. Grunnen til at de sluttet med dette var fordi det kom så mye sosiale
medier, det kunne være Snapchat, Twitter, Facebook og nå har jo TikTok også
kommet. Barnevakten måtte da bruke tid på dette og
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da fikk de ikke så mye tid til årets familieprogram.

Mine kilder:
Leif Gunnar Vestbøstad Vik
Barnevakten sin nettside
Wikipedia

3.6.7 Vi søker skolen om penger til pulsmålere
Til Karianne Lyngtun
Hei Karianne. Vi er Marianne, Amalie og Alida og går i 6A. Vi holder på med
et Nysgjerrigperprosjekt om hvorfor vi blir mørkredde.
For å gjennomføre dette ønsker vi å få penger til to pulsmålere.
Det vil koste ca. 4 688,00 denne informasjonen har vi fått fra Pasco pulssenor.
Det er her vi har tenkt til å kjøpe dem.
Vi trenger dem for å måle hvor høy pulsen blir når man er redd.
Noen skal ha på seg VR briller og se en film som for hver gang blir skumlere.
Dette er et av prosjektene om flest i klassen er interessert i.
Mvh Marianne, Alida og Amalie
Hei Marianne, Alida og Amalie på 6. trinn.
Takk for søknad med informasjon om pulssensor og hva den skal brukes til.
Dette høres ut som et spennende prosjekt.Jeg setter også rektor Reidun på kopi
slik at hun får samme informasjon.

Vi lover et svar innen kort tid.
Lykke til med videre arbeid!
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Hilsen Karianne

3.6.8 Vi spør vaktmester John Martin om tilfluktsrom
Til John Martin.
Vi er Amalie og Marianne i 6A.Vi lurte på om vi kunne få bruke tilfluktsrommet
til et prosjekt vi har. En voksen skal alltid være med oss.
Hvis du har en byggeplan for tilfluktsrommet, kan vi få kopiere den?
Prosjektet vårt er å finne årsaken til at man blir mørkredd. I tilfluktsrommet har
vi tenkt til å ta en film. Først når det er helt lyst, så skal vi gå den samme veien
med mørkt, så skal vi filme en siste gang da skal vi ha med litt lydeffekter og
skumle ting. Så skal noen se videoene så skal vi måle pulsen. Vi hadde blitt
veldig glad om vi kunne brukt tilfluktsrommet til dette.
Mvh Amalie og Marianne
Til Amalie og Marianne
Det er bare til og ta kontakt med meg, så fikser vi det.
Hilsen John Martin

3.6.9 Kan vi gjøre undersøkelser på fadderbarna våre?
Til Ida, kontaktlærer 3B
Vi holder på å forske om hva som fører til at man blir mørkredd.
Vi lurte på om/når det passet for dere at 3 elever her i 6B kommer på
besøk for å ha en spørreundersøkelse med elevene i 3B (helst i uke 6 og
fremover.)
Vi har tenkt og ta ut en og en ut på gangen mens du styrer timen. Alle er
også anonym og hvis man ikke vil svare trenger man ikke det.
Spørreundersøkelsen handler om hvordan de har døren når de legger seg.
Hilsen Ingeborg i 6B
Hei Ingeborg!
Takk for mailen din.
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Dette hørtes skikkelig spennende ut! Vi i 3B er gjerne med på
undersøkelsen. Jeg har snakket med Frode, og han fortalte at dere tenker
å gjøre det i en gymtime. Vi skal ikke i gymsalen neste uke, så da avtalte vi
at dere kan ha spørreundersøkelsen på torsdag i uke 8 for oss i 3B.
Vi gleder oss til å høre hva dere finner ut.
God helg!
Vennlig hilsen Ida

3.6.10 Vi intervjuer psykolog Ann Kristin Meberg på Skype
Vi må bli bedre kjent med hva en følelse er og bakgrunnen for at vi reagerer
som vi gjør. Vi fant en psykolog som ville hjelpe oss og vi avtalte et intervju på
Skype.
Forarbeid
Her er spørsmålene vi har tenkt å stille henne.
1. Hvorfor blir man mørkeredd?
2. Er det vanlig at man ser syner i mørket?
3. Er det farlig og være mørkeredd?
4. Hvilken alder er det vanlig og bli mørkeredd?
5. Hva er en følelse?
6. Hvorfor har man egentlig følelser
7. Kan man miste følelsen sine?
8. Kan du beskrive en følelse?
9. Hva er forskjellen på redsel og følelser?
10. Hva er redsel?
11. Hva fører til redsel?
12. Hvordan kan følelser lure oss?
Gjennomføring
Vi fikk et eget rom slik at vi kunne snakke uforstyrret. Alida spurte spørsmålene
vi hadde planlagt og alle noterte ned så godt vi kunne. Av og til kom det noen
vanskelige ord.
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Vi intervjuer Ann Kristin Meberg om følelser, frykt og redsel for mørket.
I denne oppgaven så skulle vi ringe en psykolog. Temaet fra samtalen var følelser,
frykt og redsel for mørket. Hun heter Ann Kristin Meberg. Hun hadde gode svar
på de 11 spørsmålene vi stilte hun. Hun jobber i helse Norge og Kunne virkelig
gi gode svar til oss.
Vi møtte henne på Skype. Og i forkant har vi sendt mail og tok oss god tid til at
den skulle bli veldig interessant og forståelsesfull.
Kan man miste følelsen sine?
Man kan ikke miste følelsene sine. Man kan lære seg å styre følelsene sine.
Hva er en følelse?
Redsel og frykt skulle hjelpe oss å overleve for mange mange år siden.
Når noe skjer, frykt eller andre følelser så sender kroppen signaler fra kroppen til
hjernen. Da det fantes Ur-Mennesker de trengte følelser for å dele ting og å være
med andre. De trengte også følelser for å være sosial.
Man trenger frykt for å reagere med en gang vi kjenner frykt før vi vet hva som
skjer. Det er sant at følelser kan lure oss.
Kan man «miste» følelsene sine?
Man kan ikke miste følelser, men bli bedre på skjule de eller bli verre på å skjule
følelsene sine. Men man kan lære seg å styre følelsene sine.
Hva er forskjellen på redsel og angst?
Når du har angst er du redd for noe som du egentlig vet at det ikke er farlig.
Når man har redsel har man først en fysisk reaksjon på at noe farlig skje.
Hva fører til redsel?
Voksne og foreldre kan lære oss å bli redd for ting.
Vis kroppen tror noe er farlig eller det er noe ukjent så tar den en snarvei til
hjernen og sier dette er skummelt det går så raskt at du ikke klarer å tenke
ordentlig før du gjør noe. Du kan få redsel av alt mulig.
Man er redd for masse når man blir født.
Når man er født er man redd for høyder, mørke og en haug av andre ting.
Er det bra å være redd?
Det er fornuftig å være redd.
Er det vanlig at man ser syner i mørket?
Det er veldig vanlig for oss å se syner i mørket.
Vi er bygd for å være mørkredde for å kunne overleve for lenge siden.
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Er det vanlig at man ser syner i mørket?
Det er veldig vanlig for oss å se syner i mørket.Vi er bygd for å være mørkredde
for å lenge siden.
Vi trodde at angst er frykt bare at det er ikke farlig, men redsel er noe som er
fornuftig og være redd for og det var sant. Intervjuet gikk ganske bra, men
psykologen snakket veldig komplisert og det var ikke alt som var like lett og
forstå, men det ble bra alle hjalp hverandre med og forstå ting sånn at det ble
enklere til og skrive stikkord og korte setninger. Ifølge psykolog Ann Kristin
kommer redsel og frykt kommer fra Ur-menneskene som levde for lenge lenge
lenge siden og etter det har det blitt et instinkt eller at folk har sagt det videre og
videre og flere folk har blitt mer og mer redde for forskjellige ting som høyder
eller edderkopper og mye mere.

44

Hent opplysninger
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4.0 Hent opplysninger
Endelig er vi klare til å faktisk hente opplysninger om hypotesene er riktige eller
feil, eller noe midt imellom.
Det kan være lurt å gjenta alle hypotesene våre:
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.

4.1 Når man lager skrekkfilm
Fargeillustratørene i 6B hadde veldig
lyst til å lage en skrekkfilm i skolens
tilfluktsrom. Skal man teste om
hypotesen om det å lage skrekkfilm
fører til redsel for mørket, må man lage
en skrekkfilm. Leon tok på seg ansvaret
med å være regissør.
Filmen handler om at i krigen var det
en jente en mamma og en pappa.
Mammaen og pappaen skulle ut og de
sa (bare bli her vi kommer straks tilbake) men de kom aldri tilbake. Mange år
senere hadde noen lagt ut et rykte om det til fluks rommet og to gutter bestemte
seg for og sove over der men det gikk ikke som planlagt. Guttene så en jente og
den ene gutten var redd for at den jenten var skaden og den andre gutten var litt
mistenksom over det. De gikk for og hjelpe henne ut men så så den ene gutten at
jentene holdt en kniv mot den andre gutten, og gutten døde.
Vi synes at det var veldig skummel spesielt i begynnelsen men etter hvert ble vi
mer vant med det. I bomberommet var det et ventilasjonsanlegg og den lagde en
høye dunke lyd så vi skvatt mange ganger. Vaktmesteren viste oss rundt i hele
bomberommet og han fortalte om et spøkelse som heter Fred. På videoen var
det en lyd som vi ikke hadde redigert inn og vi tenkte at det var Fred og
stemmen sa nesten Leon fordi vaktmesteren sa at det er noe som går igjen.
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Grunnen til at vi valgte bomberommet/til flugs rommet var fordi at det er det
ganske skummelt og de er litt stort og vi kunne jo liksom ikke ta masse blod i
klasserommet.
Du som leser rapporten finner filmen i vedlegg. Den er veldig skummel og sørg
for at lyset er på når du ser den!

4.2 Hvor mye åpning soveromsdøren har.
Vi fant ut at vi kunne sjekke to hypoteser samtidig. Vi la hypotesen om
soveromsdør og hypotesen om alder inn i samme test. Testriggerne i 6B laget
dette soverommet i en liten eske.
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Vi ville ha kontakt med alle elevene og tanken var at vi skulle spørre elever på
1. trinn, 3. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Vi klarte ikke å få undersøke 1. trinn. Det
var litt derfor vi laget denne esken. Vi fikk bruke den på 3. trinn. Da gikk vi i
gymsalen da 3B hadde gym. Læreren til 3B, Ida, hadde lånt skoesken til klassen
før timen og forklart at vi forsket og var veldig interessert i svarene deres. Vi
tror at de små barna er litt sjenert og litt redde oss. Vi måtte derfor øve oss på å
snakke til små barn og trente også på det å legge merke til små detaljer som vi
kunne åpne samtalen med. Til en jente kunne vi si at hun hadde fin spenne og til
en gutt kunne vi si at han var stilig på håret.
Her trener vi.

3B gjennomførte altså undersøkelsen gjennom samtale. 6. Og 7. trinn tok den
gjennom en spørreundersøkelse i Google skjema. Vi la selv inn svarene fra
undersøkelsen fra 3. trinn i samme skjema slik at vi kunne sammenligne
svarene.
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Svar fra 3. trinn
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Svar fra 6. trinn
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Svar fra 7. trinn
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4.3 Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
Vi har diktet opp flere ulike skumle historier og bruker disse fortellingene når vi
skal teste hypotesen om vandrehistorier og myter.
Vi fikk tilgang til et skummelt rom på skolen. Det ligger øverst, under taket. Det
er trekkfullt og det står en gammel stol der og et ødelagt veggur.
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Testen foregikk sånn:
1. William og Ola hentet en og en person fra klassen.
2. Vi forklarte dem hva som skulle skje og av vi skulle sjekke hypotesen om
vandrehistorie.
4. Vi fulgte dem inn på loftet, sa at vi stod utenfor, slukket lyset og lukket
døren sakte inntil. Vi sa at vi åpnet døren om en liten stund. Vi ville ikke
si 10 sekund for da ville de bare telle inni seg. Vi ville at tid ikke skulle
bety noe. På bildet er det Ingeborg som følger Thea inn i det skumle
loftsrommet.
5. Vi åpnet døren etter en liten stund (ofte et halvt minutt) og slapp de ut
igjen.
6. Deretter fikk de høre på en skummel vandrehistorie
7. Så skulle de gå inn igjen og sitte en ny «liten stund». Denne gangen
skulle det også være mørkt.
8. Da de kom ut igjen, intervjuet vi dem om hvordan det hadde vært. Vi ba
dem sette fingeren på tabellen under for å fortelle litt om hvordan de
mente hypotesene var for dem.
9.
Ikke sannsynlig
Lite sannsynlig
Sannsynlig
Bombesikker
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4.4. Hører høye og skumle lyder.
På denne hypotesen skulle vi sjekke om høye og skumle lyder fører til redsel for
mørket. Vi skulle bruke 6A sin VR-tur i tilfluktsrommet. Filmen var slik laget at
den var satt sammen av tre deler.
Først kom en tur i tilfluktsrommet med lyset på. Så gikk vi samme tur med lyset
av og med bare svake lys fra mobiler med fargefilter på. Til slutt gjorde vi
samme tur som i film 2, men vi la inn to veldig høye lyder. Den ene av dem var
at noe av metall falt i bakken. Grusom høy lyd!!
Alle tre filmene med redigert til en film av Trygve fra NLA. Mellom filmene la
han en liten pause på omtrent 5 sekund. Meningen var at testpersonen kunne si
at nå begynner film nummer to, nå begynner film nummer tre. På denne måten
fikk den som styrte pulsmålingen tid til å lukke en takning og starte en ny.
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Bildene viser hvordan vi testet folkene i 6B i 6A sin skumle film med lyder.
Testen foregikk sånn
1. Vi hentet testpersonen
2. William forklarte hvordan VR-brillene fungerte og monterte disse på
hodet til testpersonen. Han forklarte også hva som skulle skje.
3. Iben og Ivar overvåket puls og startet og stoppet de ulike takningene. Vi
hadde altså tre takninger på hver testperson.
• Første film fra tilfluktsrommet, med lys
• Andre film fra tilfluktsrommet, med lite lys
• Tredje film fra tilfluktsrommet med lite lys og to ganger høy lyd.
4. Ida observerte forsøkspersonen og noterte ned kroppsspråk og om de var
tydelig nervøs
5. Da vi var ferdige, tok Ihne med seg forsøkspersonen på gangen og spurte
litt om hvordan det hadde vært. Vi gjorde dette fordi vi ville få tak i hva
som var av følelser inni testpersonene. Da kunne vi lettere sammenligne
puls med ordene de selv kom med.
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Amalie
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg følte meg spent, og litt
redd. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Litt.
Hun ser litt skeptisk ut, men ellers så er det ikke noen tegn til at hun er redd.

Bertine BE
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene?-Har ingen aning, men jeg
var ganske spent, det var jeg.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Jeg tror det
hadde vært like skummelt som det normalt er.
Hun ser ganske rolig ut, men kanskje litt spent. Kanskje litt redd. I film 1 er
pulsen veldig høyt oppe, men så roer hun seg.
På film 2 går pulsen litt opp igjen, men på film 3 så er hun helt rolig.
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Bertine R. B
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Det var litt rart fordi det
føltes ut som at jeg flydde rundt der inne. Jeg ble litt redd på den siste videoen.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Jeg vet ikke helt,
men jeg hadde sikkert det!
Hun ser veldig spent ut og ser ut som at hun er klar for at det skal skje noe.
Det skjedde en liten feil med den blå streken, men det ser ut som at det var en
veldig stabil puls.

Ida
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? Hadde du syns det var
skummelt å gå ut nå om det var mørkt?
Hun så ganske rolig ut men litt spent.
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Helge
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Helt rolig egentlig, men
jeg mistet balansen litt. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var
mørkt? - Nei tror ikke det. Tror det hadde gått helt fint.
Han ser veldig spent ut, litt redd kanskje. Først i film 1 er pulsen veldig høy
oppe, men så går den ned.
(Han var sikkert litt spent ) på de andre filmene så er pulsen veldig lav.

Ihne
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -jeg synes det gikk helt fint,
men jeg har litt problemer med VR så jeg ble litt kvalm...
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?-Jeg hadde sikkert
greid det, men jeg hadde kanskje synes det var litt skummelt.
Hun ser ganske rolig ut, hun ser ikke så redd ut.

58

Iben
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -helt greit, det var bare
lydene som var littegrann høye, det fikk meg til å kveppe litt. Hadde du syns det
var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? - Nei, jeg syntes ikke det var
skummelt fordi jeg er ikke mørkredd.
Han virker ikke noe redd i det hele tatt, han beskriver det han ser. Han virker
bare nysgjerrig. (Han driver å synger )...

Ingeborg
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg følte meg litt spent og
litt redd. Og jeg visste at det kom til å skje noe, men jeg visste aldri når.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Ja det jeg hadde
jeg nokk. Jeg føler meg redd uansett om jeg går ut i mørket.
Hun virker helt rolig, men ellers er alt fint. Kanskje litt spent og kanskje litt
redd.
Men det synes ikke så veldig at hun er så redd, men på slutten skvatt hun litt.
I begynnelsen klemte hun ikke på pulsmålerene, men så etter noen sekunder
gikk det bra. Da går pulsen ned. Film 2 og 3 er hun helt rolig.
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Ivar
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Det gikk helt fint egentlig.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?-Kanskje litt
skumlere enn vanlig, men ikke så skummelt.
Han ser ikke noe redd ut i det hele tatt, det ser mest ut som at han er spent eller
at han kanskje synes det er gøy. Han virker også veldig nysgjerrig på hva som
skjer

Julie
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg hadde vondt i beina,
siden det var vondt å stå, jeg var ikke så redd, men kanskje litt de 2 siste
videoene! Men den siste var mest skummel. Men jeg trodde at noen av dere
kom til å skremme meg!
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? -Nei.
Hun virker ganske nysgjerrig og kanskje litt spent. Kanskje litt redd, men ikke
veldig.
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Marie
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg følte at når det var lyst
visste jeg hva som skulle skje. Det var ikke skummelt når det var mørkt heller,
men det var litt skummelt når det kom lyder i siste video.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? -Egentlig ikke,
siden jeg ble ikke veldig redd.
Hun ser litt spent ut. Men ikke noe tegn til at hun er redd. Før hun begynte sa
hun at hun skalv litt. Pulsen er veldig høy hele veien, men den er høyest på film
3.

Ola
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Jeg følte meg rolig, det var
en tid der jeg begynte å le litt! Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om
det var mørkt? -Litt skumlere enn vanlig, men ikke så skummelt.
Han ser kanskje litt redd ut. Kanskje litt ekstra spent. (han ser seg litt rundt)
I film 1 er pulsen litt høy, men så synker den ned. I film 2 er pulsen først litt lav,
men så stiger den veldig mye. I film 2 så er pulsen først lav også blir den høyere
også synker den igjen.
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Pernille
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Redd, veldig redd.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? -Kanskje litt!
Hun ser veldig redd ut og etter film 2 så sier hun at hun ikke vil mer.
Hun har veldig høy puls hele veien, men den går litt opp på slutten.
Hun har sikkert gruet seg og vært litt spent før filmen, så det er kanskje derfor
hun har så høy puls.

Sverre
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Jeg følte meg helt rolig.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Nei.
Han virker ganske spent, men ikke så veldig redd. Ellers helt rolig.
Han virket også litt usikker.
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Thea
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg var ganske spent, og så
bare ventet på at noe skulle skje! Og når lydene kom, synes jeg eller jeg visste at
det skulle skje noe! Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var
mørkt?
-Ja litt kanskje!
Det ser ikke ut som hun er så redd. Første film er pulsen veldig høy, den går
veldig opp og ned, etter noen sekunder går pulsen opp igjen.

William V.A.
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? Helt fint, ble ikke redd eller
noe. Det var bare høy lyd. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det
var mørkt? -Nei. Han ser ikke så spent ut og redd ut som de andre.
Han holdt ikke helt riktig i begynnelsen så da ble det litt feil, men ellers hadde
han ganske solid puls. Pulsen var ikke så høy, men det gikk litt opp og ned.
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William K
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene?- Det va ganske skummelt,
og jeg fikk ganske høy puls, og jeg skvatt når det kom sånn høy lyd!
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?
-Ja kanskje litt.
Hvordan William virker: Han sitter for det meste i ro, men ser litt rundt seg.
Han ble ikke synlig redd. Grafen går veldig opp og ned, men på film 1 (den
første filmen) så hadde han veldig høy puls, men det kan hende at han var litt
spent før filmen begynte. På den siste filmen (film 3) har prisen gått mye ned,
men på slutten så kom det sikkert en høy lyd som gjorde at pulsen gikk opp
igjen.

Yonas
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? -Jeg følte meg litt spent,
eller når jeg så at noen gikk, jeg hadde ingen følelser, men jeg følte at noe
skjedde. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? -Det,
eller egentlig ikke, for å være ærlig! Han ser litt spent ut, men han ser ikke så
veldig redd ut. På film 1 er pulsen veldig høy, men så går den rett ned igjen, i
film 2 og 3 så er pulsen ganske lik.
Han har sikkert vært veldig spent før han så filmen.
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4.5 Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
Vi testet alder samtidig som vi testet hypotesen om døråpningen. Vi spurte de
samme spørsmålene til 3. Trinn, 6. Trinn og 7. Trinn. Denne hypotesen handlet
om den hypotesen om soveromsåpning.

4.6 Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
Vi har en mistanke om at denne hypotesen er veldig sterk, men har ikke fått
gjort gode undersøkelser. Det er derfor fristende å høre med Ann Kristin
Meberg, psykologen vi skypet med tidligere.
Til Ann Kristin Meberg
Hei vi trengte litt hjelp med en hypotese til. Vi er litt usikker, men tror vi vet det.
Det hadde vært fint og høre din mening.
Hypotesen er: tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er.
Vi deler hypotesene inn i fire; usannsynlig, lite sannsynlig og bombesikker.
Hver av disse er igjen delt inn i tre nivåer. Ikke sannsynlig, Lite sannsynlig,
Sannsynlig og Bombesikker nivå 3 er sterkere enn bombesikker nivå 1.
Kkunne du sendt oss en mail med noen svar på hvor du ville plassere denne
hypotesen? Vi tenker jo litt sånn at et spedbarn ikke er redd for å ligge ute i
mørke om kvelden. Den har ingen erfaringer med noe vondt. Kanskje. Hvis man
har blitt skremt en gang, tror vi at dette fører til redsel for mørket hvis vi gjør
det samme en gang til. Har man blitt skremt en gang man gikk gjennom en
bestemt skog, vil man kanskje være redd neste gang man går.
Kan du gi oss noen tanker knyttet til denne hypotesen?
M.V.H.
Alida
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Til Alida
Hei,
Ja, jeg ville plassert det under bombesikker, nivå 3- da det spiller en stor rolle,
men ikke kan forklare alt. Jeg tenker at vi med fordel kan dele begrunnelsen for
å være mørkredd inn i en medfødt og en tillært del. Den tillærte delen
inneholder det man lærer gjennom kultur (f eks eventyr eller skrekkfilm), miljø,
familien, utvidet sosialt nettverk osv. Det er gjennom erfaring vi lærer mest.
Vår forståelse av den medfødte delen av forklaringen bygger på
evolusjonspsykologi- det har vært formålstjenelig for våre for-fedre og
mødre/genene våre å være skeptisk til mørke, på samme måte som vi er
skeptiske til slanger, edderkopper, høyder, å være alene osv. Det er også
forskjell fra person til person hvor sensitiv man er for ulike typer stimuli, så noe
naturlig variasjon i reaksjon vil være til stedet fra fødsel. Tankene dere kommer
med til hypotesen er spennende. Jeg tror det kan handle om kognitiv utviklingaltså et barn som er så lite at de ikke kan orientere seg i miljøet (også grunnet
sanser), vil kanskje heller ikke være redd for det som er utenfor vognen. Sånn at
det å være redd for mørke først skjer når barnet forstår at det er noe jeg ikke
har kontroll på/det er noe jeg trenger som jeg ikke ser. Frykten for å være alene
er der fra første sekund, så den kan kanskje spille inn på utviklingen av frykt for
mørke.
Husk at dette er mine tanker, ikke alle psykologers tanker om det å være
mørkeredd. Mennesket er fortsatt et mysterium. Masse lykke til!
Vennleg helsing
Ann Kristin Meberg
Psykolog
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4.7 Skumle gjenstander.
Vi gjentok forsøket med VR-briller og 360graders filmen vi tok opp i tilfluktsrommet.
Denne gangen viste vi filmen til alle 6A.
Denne filmen hadde ikke høye lyder, men
veldig skumle masker og hendelser. Allerede
etter 10 sekund hoppet Iben opp av en eske
og stakk hodet inn i kamera. Etter 50 sekund
dukket Ida opp bak en vegg med en stor
grisemaske på seg.
Det skal bli spennende å se om pulsen
hopper opp når testpersonene ser de ulike
skumle gjenstandene. På en test før vi startet
la vi merke til at det tok noen sekunder fra
man ble skremt til pulsen begynte å stige.
Kroppen må nok få tid til å skille ut de riktige stoffene som igjen fører til at
hjertet begynner å slå fortere. Dette skrev Ola om i sin fagtekst.
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Akif
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Litt bra, jeg trodde jeg
skulle bli skremt. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var
mørkt?-litt kanskje. Han så litt spent ut og litt nervøs.

Alida
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - De var litt tunge, det var
gøy, men jeg ble ikke redd. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det
var mørkt?-Nei.Hun ser ikke så redd ut i hvertfall, hun ser helt vanlig ut. Det ser
ikke ut som at hun ble noe redd.

Jeg tror hun var mest spent, men det gikk veldig opp og ned på alle.
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Amalie
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - spennende.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Ja
I film 1 så var pulsen veldig høy men så gikk den veldig kjapt ned igjen.
I film 2 og 3 var det ganske likt, men det gikk veldig opp og ned. Hun ser ikke
så redd ut, men kanskje litt spent.

Andrea
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? nervøs men veldig spent
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?ja.
Hun ser ganske spent ut, som alle de andre.
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Antonia
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? varm, men ristet litt.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? Ja.
Hun ser ganske spent ut og kanskje litt redd.

Ariana
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? ikke så rart, ikke så redd.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?nei.
Hun ser kanskje litt spent ut, men ikke så redd.
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Hanne Sofie
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Var veldig redd.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Ja det hadde jeg.
Hun ser ganske nysgjerrig ut og hun ser ganske spent ut.
Kanskje litt redd. Det ser ut som at hun er klar for at det skal komme noe
skummelt. I første film så hadde hun litt høy puls men i film 2 og 3 så hadde
hun veldig jevn puls.

Ingrid H
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? egentlig helt normalt, helt
rolig, men hjertet banket litt ekstra. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå
om det var mørkt? nei. Hun ser kanskje litt redd ut og hun ser også veldig spent
ut. Det virker også som at hun er klar for at det er noe skummelt som skal
komme

.
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Ingrid S
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? jeg var spent, var redd for at
jeg skulle bli skremt.Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var
mørkt?kanskje.Hun ser litt redd ut og litt spent, men hun ser mest redd ut.
Hun virker kanskje litt sjenert ut i stemmen når hun sier film 1 og film 2 osv..
Det ser ut som at hun er klar for at det skal kommer noe skummelt.

Julian
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Komfortabel, men jeg
synes at jeg så litt høyt oppe i forel til filmen! Hadde du syns det var skummelt
å gå ut nå om det var mørkt? - Nei egentlig ikke, siden jeg er vant med å være
der nede der dere filmet! Han så ganske nysgjerrig ut og kanskje bittelitt nervøs
ut.
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Karoline
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? litt usikker, ikke spesielt
redd. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?ja kanskje.
Det ser ut som at hun er klar for at det skal komme noe skummelt.
Hun ser ganske spent ut og kanskje litt redd, men det er ikke så veldig synlig.
Hun virker ikke noe redd i stemmen når hun sier film 1 og film 2 osv.. hun
virker ganske selvsikker. Jeg tror det kanskje kom noen hopp i pulsen hennes
den første gangen det skjedde noe skummelt og kanskje noen andre ganger.

Louise
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? det var veldig kult, men jeg
var forberedt. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? nei
jeg egentlig ikke. Det ser ut som at hun er litt redd og kanskje litt spent.
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Marianne
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Ganske gøy, og
spennende, jeg kvapp litt, og ble kanskje litt redd.
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?-Ja tror det.
Hun virket litt spent og ganske nervøs.

Oskar
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? svimmel, og redd men også
rolig. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt? nei.
Han ser litt redd ut, men kanskje litt spent også.
Det virker som at han er klar for
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Prakhar
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? I den første videoen var det
ikke skummelt, men så ble det skumlere og skumlere. Hadde du syns det var
skummelt å gå ut nå om det var mørkt? nei. Han ser ikke redd ut i det hele tatt.

Riad
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? - Det var litt rart, ble ikke så
redd, men når de gjenstandene kom ble jeg litt redd. Hadde du syns det var
skummelt å gå ut nå om det var mørkt?- Ja.
Han ser veldig klar ut for at det skal komme noe. Han ser også veldig spent ut.
Først hadde han veldig høy puls men så gikk den ned igjen i film 2 og 3 så var
det ganske likt.
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Samir
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? litt redd
Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?ja.
Han ser litt spent ut og kanskje litt redd, men ikke så veldig.

Sindre
Hvordan følte du deg når du hadde på VR-brillene? helt fint, men den siste var
litt skummelt. Hadde du syns det var skummelt å gå ut nå om det var mørkt?nei.
Han ser ikke så veldig redd ut, litt kanskje, men det er ikke så synlig.
Han ser også litt spent ut.
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Dette har vi
funnet ut
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5.0 Dette har vi funnet ut
Vi gjentar hypotesene våre for siste gang. Nå er det på tide med konklusjoner!

1. Når man lager skrekkfilm

2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.

5.1 Når man lager skrekkfilm – Konklusjon
Vi tror at den hypotesen med at man blir mer redd når man lager skrekkfilm er
sann fordi vi ble veldig redd og veldig skremt. Hvis vi ikke hadde laget den
filmen tror vi ikke at vi hadde vært like redd.
Vi diskuterte hvordan vi skulle spille inn filmen først. Da var vi på biblioteket.
Bertine hadde sminket seg og da læreren kom inn, skvatt vi veldig. Det var som
om vi var inne i noe og hørte plutselig veldig etter alt som skjedde. Vi synes
også det var veldig skummelt at i den ferdige filmen hørtes det ut som om noen
hvisket Leon og det var IKKE vi som hadde lagt den lyden inn i filmen da vi
redigerte. I tilfluktsrommet var det et stort ventilasjonsanlegg. Av og til kom det
en bankelyd fra det. Da skvatt vi alltid! Da noen lærere kom og åpnet døren
skvatt vi også.
Vi snakket litt om det og vi mener at det er forskjell på å lage en ekte skrekkfilm
og en skrekkfilm som er lik den vi laget. De som lager ekte skrekkfilmer bruker
greenscreen og da blir det ikke så skummelt når man filmer. Vi filmet på et
skummelt sted og det i seg selv førte til at vi kjente på litt redsel for mørket.
Hadde vi spilt inn et sted der det var mye lys og ingenting å være redd for,
hadde vi ikke blitt så redde.
Vi er bare fire personer og det kan hende at hvis noen andre hadde spilt inn, så
hadde resultatet blitt et annet. Siden vi var så få snakket vi om at man blir
reddere av det. Hadde det vært mange med, hadde vi vært mindre redd.
Vi tror at hypotesen er bombesikker hvis man spiller inn på et skummelt sted og
bruker skumle effekter og er få personer
Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Bombesikker
X
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5.2 Hvor mye åpning soveromsdøren har – Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm

2. Hvor mye åpning soveromsdøren har

3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.
Det er veldig stor forskjell på 3. Trinn fordi det var mange flere som hadde
døren på 7, men de på 6. trinn og 7. trinn har nesten ingen på 7.
Det var ganske mange som hadde døren helt igjen men fortsatt under halvparten
av klassen.
Vi har funnet ut at det ser ut som om de som allerede har døren på 10 er redd for
mørket og ikke blir mer redd av å ha lukket dør, men er like redd for mørket
uansett hvor døren står. En ting som kan være en feilkilde er at vi spurte 3. trinn
fysisk og 6. trinn og 7. trinn på Google skjema, da kan det være 3. trinn ikke
svarte helt ærlig, fordi de kanskje ville være tøffere enn det de egentlig var siden
de sa det rett til oss.
Så må vi nevne en liten ting til.
Da vi spurte 3. trinn spurte vi om de kunne klare å sove hvis døren var igjen. På
6-7. trinn spurte vi om de hadde blitt redd for mørket hvis de hadde lukket døren
igjen. Dette er en liten feilkilde siden vi ikke spurte akkurat det samme
spørsmålet.
Vi så at på 3. trinn hadde bare 42,8% enten døren helt igjen (0) eller på gløtt (1).
På 6. trinn var det 56,4 % som hadde døren helt igjen eller på gløtt og på 7. trinn
var 54,6% som hadde døren enten helt igjen eller på gløtt.
Marie, Thea og Pernille synes det er vanskelig å finne gode konklusjoner fordi
spørsmålet til 3. trinn var litt annerledes.
Ikke sannsynlig
X

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Bombesikker
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5.3 Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle –
Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.
Vi hadde fått lov av vaktmester å bruke det
skumle loftet over musikkrommet. Her er det
trekkfullt, kaldt, mørkt og det er ekkelt å være
der. Et perfekt sted for å gjennomføre testen.
Læreren vår diktet opp en skummel fortelling.
Ola og Helge satte lydeffekter på den. Den
ligger i vedlegget. Vi synes det ble veldig
skummel. Først gikk testpersonene inn i
rommet, med lyset av. De var der i 10 til 30
sekunder. Vi ville ikke si nøyaktig hvor lenge de
skulle sitte for da kunne de bare telle ned. Så
kom de ut igjen og da hørte de på den skumle
fortellingen. Da de var ferdig med dette gikk de
inn igjen i rommet og testen startet.
Vi hadde lagt inn en skummel gjenstand nemlig
en ryggsøyle fra forskerrommet. Vi la også inn
en modell av en hjerne og vi klorte på døren. I
historien var det nemlig en person som ble
muret inne i tilfluktsrommet og han går nå igjen på skolen. Vi ville at testpersonene skulle få
en følelse av dette.
Da testpersonene kom ut etter siste tur inn i loftsrommet spurte vi dem om å sette fingeren
på denne tabellen. Ingeborg noterte ned. Deretter diskurte Ola, Ingeborg og William at vi
ikke kunne stole på testpersonene alene. Vi måtte også få lov til sette en strek på vegne av
dem. Det var noen som avbrøt testen fordi de synes det var skummelt, men da de kom ut sa
de at det ikke var skummelt. Noen var veldig preget av å være inne i rommet. De sa om og
om igjen at det var griseskummelt. Det var 7 stykker som avbrøt forsøket. Noen ville ikke
høre historien, noen avbrøt da de hørte historien og noen avbrøt da de fikk se rommet. Det
var 8 stykker som fullførte hele testen.
Vi har tenkt litt på at vi ikke burde ha laget skrapelyder, selv om vi både laget skrapelyder før
og etter vandrehistorien. Ola mente bestemt at vi ikke burde rote inn en ekstra hypotese,
den om lyd. Forsøket var allerede i gang og vi kunne ikke endre. Da hadde det også blitt en
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feilkilde. Vi burde heller ikke lagt inn lyd på den skumle fortellingen. Det er ikke tvil om at
lydene førte til at historien ble skumlere. Veldig mye skumlere. Ola lurte også på om det var
en feilkilde at i han og William hadde sagt til noen personer at de skulle høre en
vandrehistorie og noen andre fikk vite at de skulle høre en fortelling. Vi tror kanskje ikke
dette er en sterk feilkilde. Vi er likevel litt usikre. I tillegg glemte vi oss litt for de vi lot lyset
være på da vi testet de tre første. Så endret vi taktikk. Dette kan også være en feilkilde.
Da vi la sammen alle som hadde gjennomført testen ble det et snitt på 8,25, altså midt på
Sannsynlig. Når vi da i tillegg legger på dem som avbrøt fordi de ble redde, da kryper
resultatet enda nærmere Bombesikkert

Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Bombesikker
X
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5.4 Hører høye og skumle lyder – Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle

4. Hører høye og skumle lyder.

5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.
Får å teste ut denne hypotesen har IT-konsulentene i 6A laget flere filmer.
I filmene hadde de laget høye lyder med det de fant i tilfluktsrommet.
De som så filmene, fikk på seg VR-briller og fikk holde pulsmålere. En satt på
PC-en og fulgte med på grafen.
Vi så på grafene og fikk se at folk synes at film tre (filmen med lys av og skumle
lyder) var skumlest. Elleve av atten synes det.
Da det kom skumle lyder ble pulsen ofte høyere. Tretten av atten fikk hopp av de
skumle lydene.

Og pulsen til tolv av atten var høyere på slutten av film tre enn da de begynte.
Vi så en skrekkfilm som noen illustratørene hadde laget. Vi så den først med lyd,
og så uten. Alle synes at skrekkfilmen var mye skumlere med lyd enn uten lyd.
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Derfor vil vi plassere hypotesen om at høye lyder fører til redsel for mørke på
bombesikker. Alt blir ikke like levende skummelt uten lyd. Man skvetter av høye
lyder og når man hører skumle lyder er man mer på vakt.
Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Bombesikker
X
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5.5 Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket – Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.

5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.
Vi syns at 6 trinn og 7 trinn ser ganske likt ut, på spørsmål 2:
(hadde du blitt redd for mørket hvis noen halverer åpningen
på soveromsdøren din)
Hvilke funn forklarer om hypotesen:
45,5% av 7. trinn hadde døren helt lukket.
35,9% av 6. trinn hadde døren helt lukket.
33,3% av 3. trinn hadde døren helt lukket.
Så de eldste hadde altså døren mest lukket.
Vi testet hypotesen om hvor stor åpning soveromsdøren har på 3. trinn, 6, trinn
og 7. trinn. Vi spurte 3. trinn om hvordan de hadde soveromsdøren når de lå seg
til å sove, men på 6. trinn og 7. trinn gjorde de det selv på datamaskinene.
Vi spurte 3. trinn om de hadde klart å sove hvis vi halverte døråpningen og hvis
vi hadde lukket døren helt igjen, og da skrev jo svarte de ja hvis de hadde greid
det og nei hvis de ikke hadde klart det.
Vi spurte 6. trinn og 7. trinn om de hadde blitt redd for mørket hvis vi hadde
halvert og lukket døren, og da sier de ja hvis de blir redd og nei hvis de ikke
hadde blitt redd.
Det er en feilkilde fordi når vi ser på resultatene ser vi at 3. trinn svarer mest JA
og 6. trinn og 7. trinn sier mest NEI. 6. og 7. trinn sier nei til at de ikke hadde
blitt redd for mørket men 3. trinn sier nei hvis de ikke klarer det.
En annen ting som kan være en feilkilde er at vi spurte 3. trinn fysisk og 6. trinn
og 7. trinn på datamaskinen, da kan det være 3. trinn ikke svarte helt ærlig,
fordi de kanskje ville være tøffere enn det de egentlig var siden de sa det rett til
oss.
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7.trinn
Minst populært: 6 4 3
Mest populært: 0 4
Likt: 2 1
6.trinn
Minst populært: 5 3
Mest populært: 0 2 1
Likt: 1 5
3.trinn
Minst populært:
Mest populært:
Likt:
Konklusjon:
Vi har kommet frem til at hypotesen om at alder spiller en rolle i hvor mørkredd
en er stemmer ganske godt.
Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig

X

Bombesikker
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5.6 Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er –
Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket

6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er
7. Skumle gjenstander.

Vi er usikre på denne hypotesen. Det er vanskelig å leite gamle opplevelser.
Noen har kanskje til og med opplevd noe som de ikke husker. De er redd for
mørket uten å vite hvorfor.
Ann Kristin Meberg skrev dette:
Ja, jeg ville plassert det under bombesikker, nivå 3- da det spiller en stor rolle,
men ikke kan forklare alt. Jeg tenker at vi med fordel kan dele begrunnelsen for
å være mørkredd inn i en medfødt og en tillært del. Den tillærte delen
inneholder det man lærer gjennom kultur (f eks eventyr eller skrekkfilm), miljø,
familien, utvidet sosialt nettverk osv. Det er gjennom erfaring vi lærer mest.
Hun mener at grunnene for være mørkredd kan deles inn i en tillært del og en
medfødt del. Det er vanskelig å forske på noe som enten er medfødt eller
kanskje til og med skjult. Vi stoler på Ann Kristin og setter kryss på
bombesikkert nivå 3 selv om Ann Kristin sier at dette er hennes mening. Det
kan hende at andre psykologer ikke er enig.
Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig

Bombesikker

X
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5.7 Skumle gjenstander - Konklusjon
1. Når man lager skrekkfilm
2. Hvor mye åpning soveromsdøren har
3. Når du får høre myter og vandrehistorier som er skumle
4. Hører høye og skumle lyder.
5. Alder har en stor rolle i forhold til redsel for mørket
6. Tidligere opplevelser har en stor rolle i hvor mørkeredd man er

7. Skumle gjenstander.

For å teste denne hypotesen brukte vi VR-briller. Siden det var B-klassen som
lagde denne filmen så A-klassen så på denne filmen. Vi hadde lagd 3 filmer og
hver person så alle tre filmene. Filmene ble filmet i tilfluktsrommet, det
skumleste rommet på skolen. Den første filmen var ingenting skummelt, det var
bare lyst og ingen skumle gjenstander. Den andre var den samme som den første
men med lyset av. Den tredje var med lyset av og det kom to skumle
gjenstander. En på 10 sekund og en på 50 sekund.
Etter testingen så så vi mange rare og interessante ting. Det var 15 folk som var
med. De fleste ble mest skremt på den tredje filmen (9 folk). Det var også en
god del som var redd på den første (4 folk), men vi tro det var fordi de var bare
spente. Det var veldig få som ble redd på den andre (2 folk). Det var det vi
egentlig forventet å dette var ikke så rart.
Det var 7 folk som hadde to pulshopp på ca. de stedene vi forventet. Men de
hoppene var egentlig ikke så store. Hoppet var ikke mer enn 10-15 hjerteslag.
Og de gikk også kjapt ned igjen.
Det var 8 folk som var mer redde når de sluttet enn når de begynte. Dette gir jo
ganske mye mening. Etter to skremninger så er det vanlig å bli redd.

Ikke sannsynlig

Lite sannsynlig

Sannsynlig
X

Bombesikker
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Fortell til andre

88

6.0 Fortell til andre
Vi vil dele funnene våre med alle foreldrene på trinnet og alle som har hjulpet
oss.
• Mange lærere ved skolen
• Ledelsen ved skolen
• Trygve og Runar ved NLA
• Mammaer og pappaer som har hjulpet oss med redigering av film og
hjelp til fagtekster
• Psykolog Ann Kristin Meberg
• Vaktmester ved skolen
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