Et nysgjerrigper-prosjekt av 3. trinn ved Storevarden skole

Innledning
Vi er 3.trinn ved Storevarden skolen. Elevene går i tre grupper, jordbær, bringebær og blåbær.
Til sammen er vi 51 elever og 4 lærere.
Elevene har alltid “mye på hjertet”, og stiller mange spørsmål.
Veiledere i dette prosjektet er: Heidi Oshana, Elise Austbø, Andrea Vatland og Aase Aanerud.

Vi startet prosjektet med en oppvarmingsoppgave. Vi brukte en av oppgavene fra Nysgjerrigper.no
Vi valgte “Hvorfor er såpe og vann så viktig i kampen mot virus?”
Elevene undret seg og kom med hypoteser. Vi gjennomførte forsøket med olje og såpe. Etterpå snakket
vi om hva som skjedde.

Hvorfor er såpe og vann så viktig i kampen mot virus?

Hver gruppe fortalte til læreren hva de lurte på. Læreren skrev ned alt de ønsket å forske på. Se
lysbilde 5.
Lærerne på trinnet gikk gjennom alle forslagene og valgte ut 6 av dem.
Elevene stemte over forslagene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvordan får vi venner?
Hvorfor trenger/har vi venner?
Hvorfor trenger voksne kaffe?
Hvorfor må de voksne bestemme hele tiden?
Hvorfor kan ikke en jente ha et guttenavn?
Hvorfor blir tyggisen hard?

Forslag nr 6 “Hvorfor ble tyggisen hard?” vant med stor margin.

-

Hvordan virker telefoner?
Hvem fant på enhjørning?
Hvordan kan vi se gjennom glass?
Hvem fortalte den første historien?
Hvorfor må øye ha forskjellige farger?
Hvordan skjer leireskred?
Hvorfor kan vi snakke?
Hvem skrev bibelen?
Er det mulig å lage Pokemon?
Hvem fant opp Pokemon?
Hvordan ble mennesker skapt?
Hvorfor blir vi glad?
Hvordan fungerer kroppen?
Hvorfor har vi hår?
Er mennesker det smarteste dyret?
Hvordan lager de fyrverkeri?
Hvorfor har vi hudfarge?
Hvordan får vi venner?
Hvorfor trenger vi venner?
Hvordan kom dinosaurene?
Hvordan lages middel som dreper korona?

-

Hvordan klarer vi å se med
pupillen?
Hvorfor lager regn og sol regnbue?
Hvorfor snurrer jorda rundt?
Hvorfor bruker vi antibac?
Hvorfor liker pirater gull?
Hvordan kom koronaviruset?
Hvorfor er det ikke mulig å ha
grønn hudfarge?
Hvorfor er sola varmere enn
brann?
Hvorfor trenger vi hår?
Hvorfor vokser vi?
Hvorfor sier folk slemme ting om
de som er brune men ikke de som
er hvite?
Hvorfor er det ikke noen nye
farger?
Hvorfor bruker vi tungen til å
snakke?
Hva er vann laget av?
Hvorfor kan vi ikke ha andre
hårfarger enn de vi har nå?
Hvordan får vi hull i tennene av å
spise masse godteri?
Hvorfor trenger vi mat?
Hvorfor har vi navn?
Hvorfor får vi ikke nye bokstaver?
Hvorfor trenger voksne kaffe om
morgenen?
Hvorfor må de voksne bestemme
hele tiden?
Hvorfor kan ikke en jente ha et
guttenavn?

Hvorfor smaker snop så godt?
Hvorfor drikker voksne kaffi?
Hvorfor er det forskjellige årstider?
Hvorfor er det så farlig å drikke alkohol?
Hvorfor har vi venner?
Hvorfor har vi banneord?
Hvordan lager vi vaksinene til korona?
Hvorfor viser folk bannefingeren?
Hvorfor finnes det virus?
Hvem var faren til Gud?
Hvordan ble jorda skapt?
Hvordan ble korona til?
Hvordan kan vi dø av virus?
Hvorfor spiller folk mye drepespill?
Hva er i visket, slik at den klarer å viske?
Hvorfor er antibac dødelig?
Hvorfor dør vi?
Hvorfor kan vi bare leve i 100 år?
Hvorfor bor fuglene i trær?
Hvorfor er flamme farlig?
Hvorfor kaller vi dyr for dyr?
Hvorfor er gnagere og rotter kalt skadedyr?
Hvorfor prøver vi å finne liv på mars?
Hvorfor er det så mange som liker å game?
Finnes det liv i verdensrommet?
Hvorfor trenger vi oksygen for å leve?
Hvorfor blir tyggisen hard?

Etter at elevene hadde valgt problemstillingen var det på tide å finne ut hvorfor det er
slik.
Elevene sa hypotesene sine mens læreren skrev dem ned på tavlen. Se lysbilde 8.
Elevene valgte en hypotese de syntes var interessant og tegnet en tegning til.

Lærerne på trinnet gikk gjennom alle hypotesene og samlet de sammen til 4
hypoteser:
-

1. Fordi smaken har gått bort
2. Fordi den har vært lenge inne i munnen.
3. Fordi vi tygger på den lenge.
4. Fordi den tørker.

Hypoteser
-

Fordi den er sterk.
Fordi den tørker.
Fordi de er harde fra
begynnelsen.
Fordi den blir kald.
Fordi smaken har gått
bort.
Fordi den har vært lenge
inne i munnen.

-

Fordi den har mistet
smaken.
Når den blir våt så blir
den ekstra hard når den
tørker.
Fordi den tørker.
Fordi vi tygger på den
lenge.
Fordi vi endrer formen.

-

Fordi den tørker når man
tar den ut av munnen.
Fordi de forskjellige
tyggisene er forskjellige.
Fordi det er et stoff inni
tyggisen som gjør den
hard.
Fordi den blir hard fordi
luften er kald og da blir
den hard.
Fordi den har et stoff i seg
som reagerer på kulde.
Fordi den trenger fukt for
å være myk.
Fordi den tørker.
Fordi når du tygger, så får
du luft inn i munnen.
Fordi tyggisen blir hard
når du tygger for mye på
den.
Fordi den blir hard siden
vi tygger på den.

Så var det tid for å legge en plan. Lærerne presenterte de 4 hypotesene for gruppene. Elevene
kom med forslag til hvordan vi kunne finne ut av hypotesene . Se lysbildene 10-12.
Neste time var alle elevene samlet for å legge ferdig planen. Der definerte elevene hva de
mener med å tygge en tyggis lenge, og vi foretok påmelding til ulike oppgaver. Vi så også to
videoklipp som handler om tyggis.
Se lysbilde 13 og 14.

●
●
●
-

Fordi smaken har gått bort.
Tygge en tyggis til smaken har gått bort. Ta tiden for hvor lang tid det tar. Så ser vi
om den er hard.
Prøve forskjellige tyggiser, ta tiden og se når smaken har gått bort. Se om det er
forskjell på hvor harde de blir.
Varer smaken lenger hvor sterkere tyggisen er?
Fordi den har vært lenge inne i munnen.
Finne ut hvor lenge er “lenge”.
Ha det samme merket og teste det ut. Prøve forskjellige timer inne i munnen. Se
om det er forskjell på tyggisene.
Fordi vi tygger på den lenge.
Finne ut hvor lenge er “lenge”.
Tygge det samme merket. En tyggi tygger vi lenge og en litt. Er det forskjell?
Fordi den tørker.
Tygger på tyggis og venter til neste dag.
Oppi en skål med luft.
Vann
mel
brus

-

Finne ut hvilke tyggiser vi liker.
Spør noen som lager tyggis.
Undersøkelse om hvilken tyggis folk syns fort hard. Hvorfor tror de den blir hard?
Finne ut hva tyggis er lagt av.

●
●
●
●
●

-

Fordi smaken har gått bort.
Tygge helt til den har mistet smaken og ta den ut og se om den er hard.
Tygge en som ennå ha smak og se om den er hard.
Se om det er forskjell på tyggisene.
Fordi den har vært lenge inne i munnen.
Finnet ut hva vi mener med lenge.
Ha tyggisen inne i munnen og så se om den blir hard.
Ta tiden for å se hvor lang tid det tar før den blir hard.
Fordi vi tygger på den lenge.
Tygge en halvtime for å se om den blir hard.
Fordi den tørker.
Ha tyggisen under en vifte i 30 min og se om den blir hard.
Ha tyggisen oppi et glass og se om den tørker.
Ha tyggisen oppi et glass med eddik.
Ha tyggisen oppi et glass med vann.
Spørre andre om hvorfor de tror tyggisen blir hard.
Spørre noen som lager tyggis.
Spørre foreldrene om hva deres hypoteser er.
Tygge hjemme og se hva som skjer med den.
Prøve forskjellige tyggiser og se om det er forskjell på de.

-

Fordi smaken har gått bort.
Vi tygger på en tyggis og tar den ut når smaken har gått bort og en annen som
fortsatt har smak. Vi ser om begge har blitt harde.
Fordi den har vært lenge inne i munnen.
Vi tygger på en tyggi i en skoletime. Når det er friminutt tar vi ut tyggisen. Etter
friminuttet ser vi om den har blitt hard.
Vi må bli enige om hva som er lenge.
Vi sammenligner ulike tider i munnen.
Fordi vi tygger på den lenge.
Vi må bli enige om hva som er lenge.
Tygge på en tyggi lenge, se om den blir hard.
Vi sammenligner ulike tider med å tygge i strekk.
Fordi den tørker.
Vi kan ha en tyggi i vann og et som er ikke i vann.
Vi må prøve forskjellige tyggiser.
Vi sender e-post til noen som lager tyggis og spør om hvorfor den blir hard.
Prøve å finne ut hva som er i en tyggis.
Bruke et mikroskop og se på den.
Ha en undersøkelse.
Se hvordan de blir laget.

Fellessamling:
● Definere hva vi mener med lenge.
● Melde oss på hvilke oppgaver vi ønsker å jobbe med.
Elevene skulle tygge tyggis uten stopp i 30 min, 10 min, 25 min. Det var dette
elevene definerte som lenge.
De bestemte også at de skulle tygge tyggisen i en hel time og i en hel skoledag.

Hvilke tyggiser liker vi? Vi hadde avstemming i gruppene.
Hubba bubba: 26
Extra sweet mint: 4
Extra farge lilla: 5
Extra vannmelon: 7
Junior: 1
Runde kuler: 6

Noen elever gikk for å sjekke
priser på tyggis i nærbutikker, slik
at vi kunne sende en søknad om
pengestøtte til forskningen vår. Vi
sendte inn en søknad og fikk et JA!
:)
Se lysbilde 17 - 20.

Søknad om tilskudd til nysgjerrigper forskning
1. Hva skal dere forske på?
Hvorfor tyggisen blir hard?
2. Forklar hvorfor dere trenger penger.og hva dere skal bruke dem til.
Dette er våre hypoteser , og hvordan vi vil teste disse ut:
-

●
●
●

-

●
●

-

●
●

-

●
-

Fordi smaken har gått bort.

Tygge en tyggis til smaken har gått bort. Ta tiden for hvor lang tid det tar. Så ser vi om den er hard.
Prøve forskjellige tyggiser, ta tiden og se når smaken har gått bort. Se om det er forskjell på hvor harde de blir.
Varer smaken lenger hvor sterkere tyggisen er?

Fordi den har vært lenge inne i munnen.

Finne ut hvor lenge er “lenge”.
Ha det samme merket og teste det ut. Prøve forskjellige timer inne i munnen. Se om det er forskjell på
tyggisene.

Fordi vi tygger på den lenge.

Finne ut hvor lenge er “lenge”.
Tygge det samme merket. En tyggi tygger vi lenge og en litt. Er det forskjell?

Fordi den tørker.

Tygger på tyggis og venter til neste dag.
Oppi en skål med luft.
Vann

3. Sett opp et budsjett (en oversikt som viser hva dere trenger penger til og hvor mye).
Vi er 51 elever på 3.trinn, og vi har hatt avstemning om hvilke “tyggiser” vi kunne tenke oss å forske på.
Det er Hubba bubba, kule tyggegummi, extra vannmelon, ekstra rosa. Disse typene finner vi i være 3
nærbutikker: Kiwi, Rema 1000 og Nille
Priser:
Type tyggis

pris pr. pakke

sum

Hubba bubba 5 stk.

14,00 kr x 12 pk.

168 kr

Extra 10 stk.

12,50 kr x 25

312,50 kr

Kuletyggegummi 26 stk.

19,90 kr x 3

59,70 kr

Tilsammen

540,20 kr

Vi søker med dette om kr 550 til vår forskning på
tyggegummi.
4. Dere kan avslutte med å fortelle oss hvorfor nettopp deres prosjekt bør få penger!
Hvorfor tyggisen blir hard er noe 3.klasse elevene virkelig lurer på. Når vi har søkt på nettet
finner vi ikke andre som har forsket på dette.
Hilsen 3.trinn på Storevarden skole.

Noen av elevene laget skjema til forsøkene.

Noen elever lagde spørreskjema.
Elevene fikk med seg dette skjemaet
hjem, og fikk i lekse at foreldrene deres
fylte det ut.

Noen elever fikk i oppgave å søke på
tyggis og se om de finner ut av
hvorfor tyggisen blir hard. Elevene
fant ikke noe svar på dette.

Forsøk 1: Tyggisen blir hard når smaken går bort
Vi gjennomførte forsøket i klasserommet, der vi undersøkte om tyggisen blir hard fordi den
mister smaken.
Elevene fikk hver sin tyggis og registreringsskjema. Vi hadde en stoppeklokke oppe på tavlen
slik eleven kunne følge med på tiden. Når elevene mente smaken hadde gått bort, så de på
tavlen for å finne ut hvor lenge de hadde tygget og skrev det på skjemaet sitt. Da skulle de
også svare på om tyggisen hadde blitt hard.

Forsøk 2: Fordi den har vært lenge inn i munnen.
Elevene fikk igjen utdelt hver sin tyggis, og et utfyllingsskjema. I dette forsøket, og i
forsøk 3, var målet og se om det var en viss tid som måtte til for at tyggisen skulle bli
hard. Noen av elevene skulle tygge hele skoledagen, og noen tygget i en time.

Forsøk 3: Fordi vi tygger på den lenge.
I tredje forsøk fikk elevene igjen utdelt hver sin tyggis og et
utfyllingsskjema. I dette forsøket skulle noen tygge i 5 minutter,
noen i 25 minutter og noen i 30 minutter, for å avdekke noen
eventuelle store ulikheter.

Forsøk 4: Fordi den tørker.
Fem elever i hver gruppe tygget noen sekunder på hver sin tyggis. Etterpå tok de tyggisen oppi
hver sitt glass. Ett var fylt med cola, ett annet med eddik, ett med vann, ett med luft og ett med
mel.
Vi vil finne ut om tyggisen blir hard.
Vi tror at tyggisen blir hard i glassene med cola, luft, mel og eddik.
Vi tror den ikke blir hard i vann. Vi tror den ikke blir hard fordi vesken gjør den bløt. Vann ligner på
spyttet som er i munnen.

Vi skal sjekke resultatene i morgen.

Videoklipp:

Elevene har akkurat funnet ut at tyggisen
ble hard etter en natt i en skål med mel.

Her teller noen elever
opp resultater fra de
ulike forsøkene og
spørreskjemaene.

Hypotese 1: Tyggisen blir hard når smaken går bort.
Resultater fra forsøk 1: Tygge tyggis og se hvor lenge den har smak.
Sjekke om den er hard idet den mistet smaken.
Forsøk 1
Her er en oversikt over hvor lang tid det
tok før smaken til tyggisen forsvant hos
de ulike elevene:
0-5 minutter:14
5-10 minutter:14
15-20 minutter:1
20-25 minutter:2
25-30 minutter:3
30-35 minutter:4
35-40 minutter:2
1 time og mer minutter:6

8 tyggiser ble harde idet de hadde mistet
smaken.
Tidligst:02.57 min.
Senest:30.00 min.
7 av tyggisene som ble harde var hubba
bubba. Den siste av tyggisene var extra
eplesmak. 38 av dem ble ikke harde.

Hypotese 2: Tyggisen blir hard fordi jeg har hatt tyggisen inne i munnen lenge.
Resultater fra forsøk 2: Tygge tyggis i en skoledag og en time og sjekke
om den har blitt hard.
Navn på tyggis

Hvor lenge vi tygget

Ble tyggisen hard?

Extra sweet mint

1 skoledag

Ja: 1 Nei: 1 Litt: 1

Kuletyggis

1 skoledag

Den har gått i oppløsning: 1
Ja: 3

Extra white

1 skoledag

Ja: 1 Nei: 2

Extra stikkelsbær

1 skoledag

Ja: 0 Nei: 5

Navn på tyggis

Hvor lenge vi tygget

Ble tyggisen hard?

Extra sweet mint

1 time

Ja: 0 Nei: 7

Kuletyggis

1 time

Ja: 1 Nei: 3 Litt: 2

Extra whvite

1 time

Ja: 1 Nei: 9

Extra stikkelsbær

1 time

Ja: 0 Nei: 5

Hypotese 3: Fordi vi tygger på den lenge.
Resultater fra forsøk 3: Tygge tyggis i 25 min, 30 min og 1 time for å se om den ble hard.

Hypotese 4: Tyggisen blir hard fordi den er blitt tørr.
Resultater fra forsøk 4: Legge tyggisen i skåler med ulikt innhold over natten,
og sjekke hvilke som ble harde.
Hva tyggisen lå oppi:

Om den ble hard

Eddik

Ja: 0 Nei: 3

Skål med luft

Ja: 1. Nei: 1. Litt: 1

Vann

Ja: 0 Nei: 3

Mel

Ja: 2 Nei: 1

Brus

Ja: 0 Nei: 3

Barna fikk også i lekse å gi et skjema til foreldrene sine
som de skulle fylle ut. Her svarte foreldrene blant annet på
hvorfor de tror tyggisen blir hard:

Hvorfor tror du at
tyggisen blir hard?

Fordi den blir kald: 2
Den tørker: 7
Fordi vi tygger lenge på den: 1
Det er stoffet i tyggisen: 8
Noen blir harde, andre ikke: 1
Smaken forsvinner: 6
Jeg tror tyggisen er laget for at den ikke skal vare så lenge, så
vi må kjøpe ny: 1
Tygget den i stykker/er oppbrukt: 3
Fordi vi har hatt den lenge i munnen: 2
Konsistensen blir hardere jo lenger du tygger på den: 1
Spyttet reagerer med gummi i tyggisen: 1
Tygger ut luften slik at den blir komprimert/hard. Så skjer en
kjemisk reaksjon: 1
Sukkeret er tapt etter en stund: 1

Vi sendte en mail til extra med noen spørsmål.
Hvorfor blir tyggisen hard?
Vår klasse lurte på hvordan du lager tyggis og hvorfor tyggisen blir hard?
Kan du svare oss på det?
Vennlig hilsen 3 klasse.

Dette var svaret vi fikk:
Takk for du kontakter EXTRA og for deres interesse for produktet vårt.
På grunn av forretningssensitiv informasjon kan vi dessverre ikke gå inn på
detaljer om hvordan vi produserer tyggegummi vår.
Vi kan imidlertid bekrefte at den er laget av en kombinasjon av
matkvalitetspolymerer og andre komponenter som gir tyggegummi ønsket
konsistens, noe som gjør det mulig å gi tyggegummi søthet, smakfullt andre
fordeler.
Alle ingrediensene som brukes i produktene våre oppfyller helse- og
sikkerhetskravene som finnes i markedet og er godkjent av nasjonale og
internasjonale myndigheter for mattrygghet.
Ønsker dere en god dag.

Sammendrag
Hypotese 1: Tror vi tyggisen blir hard fordi smaken har gått bort?
Flertallet av elevene tror ikke hypotesen stemmer. De nevner at hubba bubba blir fortere og
oftere hard enn andre tyggegummimerker.
Hypotese 2: Tyggisen blir hard fordi vi har hatt tyggisen i munnen lenge.
Flertallet tror hypotesen ikke stemmer.
Hypotese 3: Tyggisen blir hard fordi vi har tygget på den lenge.
Elevene synes det er rart at flere har oppgitt at tyggisen blir hard etter 25 minutter, for færre
har oppgitt at tyggisen blir hard etter 30 minutter.
Hvis vi tygger lite, så blir den ikke hard, hvis man tygger masse blir den ikke hard.
Hypotese 4: Tyggisen blir hard fordi den tørker.
Tyggisen ble hard i mel og luft.
Elevene sier hypotesen stemmer fordi tyggisen ligger i luft eller mel som ikke er fuktig.
Mail fra extra: Elevene er enig i at extra ikke svarte på spørsmålet vårt.

Elev forteller om
forskningen og
resultatene.

Konklusjon:

Lærer spør og elevene svarer:

Hvor mange hypoteser tror vi stemmer?
- En, svarer elevene. Det var den med at vi tror
den blir hard fordi den tørker.
Var det enkelt å lese resultatene?
- Elevene svarer nei.
Er dere sikre på at vi har rett ut fra resultatene,
var det veldig tydelig at det stemte eller ikke?
- nei det var litt utydelig.

Elev forteller om
forskningen og
resultatene.

Foreldrene har blitt vist presentasjonen om forskningen vår på foreldremøtet.
Pga. korona er det vanskelig å vise å fortelle om forskningen til andre elever.

