Hvorfor bruker ikke alle
hjelm når de sykler?

Deltagere: Odin, Leah, Milla, Mari, Sander, Lykke, Nora,
Tuva, William, Mathias, Ole, Annika,
Veildere: Torunn Renate Hovstein og Lisbeth Klefstad

Hei! Vi er 2A ved Testmann Minne
skole. Vi er 12 elever i klassen, fem
gutter og sju jenter.
I 2A lurer vi på veldig mye og alle
sammen, både voksne og barn, liker å
diskutere og prøve å finne svar på
ulike spørsmål.
I en klasse med så nysgjerrige og
ivrige må man jo bare gjennomføre
et nysgjerrigperprosjekt.
Men for å gjennomføre et prosjekt
måtte vi ha et spørsmål og forske på
og da måtte vi ut på undringsjakt.

Undringsjakt
29. september gikk vi på undringsjakt i
nærområdet til skolen. Det var mye vi lurte på.
Hele 34 spørsmål ble skrevet ned. Samtidig som
vi kom frem til mange spennende spørsmål, fikk
vi øvd oss på skrive og vi hjalp hverandre med å
finne ut hvordan ulike ord skulle skrives.

1. Dette lurer vi på

Samme morgen som vi skulle bestemme oss
for hvilket spørsmål vi skulle forske mer på,
fortalte en gutt i klassen at han hadde krasjet
med sykkelen på vei til skolen. Heldigvis
hadde han hatt sykkelhjelm på seg og han
skadet seg ikke. Flere av elevene fortalte at
de hadde flere ganger sett elever sykle uten
hjelm og noen fortalte historier der noen
hadde blitt skadet etter at de hadde krasjet
med sykkel uten sykkelhjelm.
Dette temaet skapte mye engasjement i
klassen og dermed bestemte vi oss for å
forske på hvorfor alle ikke bruker hjelm når
de sykler.

Hvorfor bruker
ikke alle hjelm når
de sykler?

2. Hvorfor er det slik?
Men hvorfor er det sånn at noen sykler uten
hjem? Hva tenker vi om det og hva tror vi andre
tenker om det?
Etter å ha jobbet i grupper, kom vi frem til mange
forskjellige grunner til at noen velger bort
sykkelhjelmen når de skal sykle. Én av elevene
fikk ansvaret for å skrive ned hypotesene, mens
én annen elev fikk lese opp det gruppa hadde
kommet fram til.

Hypotesene våre
Vi tror det er for de vil ha oppmerksomhet.
Vi tror det er fordi de synes det er teit med hjelm.
Vi tror det er fordi de ikke har hjelm.
Vi tror det er fordi de har glemt hjelmen.
Vi tror det er fordi sykkelhjelmen er for tung.
Vi tror det er fordi sykkelhjelmen er for liten.
Vi tror det er fordi de er flinke til å sykle.
Vi tror det er for å tøffe seg.
Vi tror det er fordi de hører ikke på de voksne.
Vi tror det er fordi de har ikke råd til hjelm.

Tegninger til hypotesene våre

3. Legg en plan
For å få undersøkt spørsmålet vårt måtte vi nå finne
ulike måter å gjør det på. Vi snakket sammen i
lyttekroken og sammen med læringspartner og vi ble
enige om at vi ble nødt til å spørre noen for å høre
hva de tenkte om bruken av sykkelhjelm.

SPØRRESKJEMA
En gruppe med tre elever fikk i ansvar å lage
et spørreskjema i Bookcreator. Deretter fikk
de være med på å skrive ut en kopi for å ha
med tilbake til klassen for godkjennelse.

Vi bestemte oss for at vi skulle lage et spørreskjema
som vi kunne dele ut i noen klasser. Vi ble raskt enige
om at det var ofte de eldste elevene som kanskje var
dårligst på å bruke hjelm. Derfor måtte vi spørre de.
Det kom forslag på at vi kunne gjennomføre
spørreundersøkelsen i 5., 6., 7., 9. og 10. trinn, men
ved å stemme kom vi fram til 7. og 10. trinn.

Bilder av den ferdige spørreundersøkelsen

INTERVJU
I tillegg til spørreskjema hadde vi også lyst til å
intervjue familiemedlemmer om bruken av
sykkelhjelm.

En gruppe på tre elever fikk i ansvar å utforme
intervjuet. Klassen ble enige om at det kunne
være neste ukes lekse å gjennomføre intervjuet
med noen hjemme.

Bilder av intervjuet

OBSERVASJON
Vi hadde også lyst til å gå ut å observere og
telle antall sykler på parkeringsplassen for å
finne ut hvor mange som hadde syklet denne
dagen. Da fikk vi øvd oss på tellestreker og at
det er lurt å samle tellestrekene i femmere slik
at det blir lettere å telle.

EKSPERIMENT
Men hvorfor er det egentlig lurt å bruke
sykkelhjelm? Dette hadde vi lyst til å finne ut mer
om.
Vi bestemte oss for å sjekke hvor høyt vi kunne
slippe en melon, én uten sykkelhjelm og én uten,
uten at den gikk i stykker. Vi skrev dermed en
søknad til rektor om å få lov til å kjøpe inn to
honningmeloner til forsøket. Vi fant også noen
gjenglemte hjelmer på skolen som ingen hadde
hentet.

4. Hent opplysninger

Mandag 26. oktober var det klart for å besøke 7A, 7B
og 10. trinn for å levere spørreskjemaet. Vi delte oss i
grupper og gikk så på besøk til de ulike klassene. Det
var litt skummelt å besøke klassene fordi de var så
mye større enn oss, men alle oppførte seg ordentlig.
De var snille og svarte på spørreskjemaet vårt.
Så var det på tide å se på alt datamaterialet vi hadde
samlet inn. Vi startet med å oppsummere alt vi hadde
gjort. Deretter kom det flere gode forslag på hvordan
vi kunne skaffe oss en oversikt.
Vi ble enige om å dele oss i grupper og gå gjennom
alle spørreskjemaene. For å se det litt tydeligere hvor
mange som brukte hjelm, foreslo noen av elevene at
vi kunne bruke lapper med ulike farger for å sortere.
En farge for hvert svaralternativ.

Underveis fant vi ut at det var lurt å jobbe
systematisk så ingen spørreskjema ble telt opp
flere ganger. Etter at alle var ferdige måtte vi
dobbeltsjekke med å telle opp antall lapper og
antall spørreskjema. 53 stk tilsammen.

Opplysninger fra spørreskjema

Vi så tydelig at det var mange grønne lapper,
men at det var litt vanskelig å telle når
lappene lå hulter til bulter. Vi fant ut at det
lureste var å sortere lappene i rekker på 5 eller
10 og at vi kunne ha guttelappene på ett ark
og jentelappene på et annet.

Her er oversikten vi laget oss.

På det neste spørsmålet i spørreskjemaet
var vi litt usikre på hvordan vi kunne skaffe
oss en god oversikt, fordi det var så mange
som hadde krysset av på flere alternativer.

Noen fikk ansvaret for å holde oversikten over
tellestreker, mens de andre fikk i oppgave å lese
på spørreskjemaene.
Dette var artig fordi vi fikk øvd oss på å både
lesing og telling.

Noen kom med forslag om at vi kunne
sortere de i bunker, men det ble litt
vanskelig når et spørreskjema kunne ligge
flere plasser.

Vi ble enige om at vi kunne skrive opp
svaralternativene på hver sine ark, også
kunne vi skrive én tellestrek for hver gang
noen hadde krysset av det alternativet.

😃

😊

I lyttekroken diskuterte vi hvilke som fikk flest
tellestreker. Vi så at de fleste hadde krysset av for
at de syntes det var teit med sykkelhjelm og fordi
de tøffer seg.
Vi så også at de hypotesene med minst stemmer
var "fordi de synes sykkelhjelmen er for tung" og
"fordi de ikke har råd til sykkelhjelmen".
Én av elevene foreslo at vi kunne teste det med
at sykkelhjelmen var tung eller lett ved å
gjennomføre et eksperiment. Hvis sykkelhjelmen
fløt på vannet ville den være lett, men hvis den
sank ville den være tung. Og det måtte vi jo
selvsagt gjøre!
Se bilder og tekst fra eksperimentet på neste side

Opplysninger fra eksperiment 1

I dette eksperimentet
ønsket vi å finne ut om en
sykkelhjelm er lett eller
tung, og om den synker
eller flyter.
Alle fikk kjenne på
tyngden av en
sykkelhjelm og alle syntes
at hjelmen var lett.

😊
😃

For å finne ut om en sykkelhjelm er tung eller lett, måtte
vi ha noe å sammenligne med. Vi fant ut ved hjelp av en
vekt at en sykkelhjelm var tyngre enn en tusj, men lettere
enn en ipad. Sykkelhjelmen veide 200 gram.

Videre skulle vi teste vi om de tre sykkelhjelmene fløt
eller sank.
Vi hadde en svart voksenhjelm og to barnehjelmer, en
rosa og en blå.
Hva tror vi vil skje?:
Før vi begynte skrev vi hva vi trodde skjedde. Vi hadde
litt forskjellige hypoteser. Noen trodde at alle fløt, mens
noen trodde alle sank. Noen trodde voksenhjelmen
sank fordi den var store hull i den.

Hva skjedde?
Så var det klart for å gjennomføre forsøket. Tre av
elevene fikk ansvar for å teste om de tre hjelmene fløt
eller ikke.

Den svarte voksenhjelmen fløt. Den rosa
barnehjelmen fløt. Den blå barnehjelmen fløt. Alle
hjelmene fløt.
Noen av elevene hadde gode forklaringer på hvorfor
alle sykkelhjelmene fløt. Sykkelhjelmer er laget av
plastikk og isopor og det er lette materialer, dermed
må sykkelhjelmer være lette.

Opplysninger fra eksperiment 2
Hva skjedde?

I dette forsøket skulle vi
sjekke hvor høyt vi kunne
slippe en melon, uten at den
gikk i stykker og hvor høyt vi
kunne slippe en melon med
sykkelhjelm, uten at den gikk
i stykker.
Bært og Bærtoline var
forsøksmeloner.

Hva tror vi vil skje?:
Før vi begynte skrev vi hva vi trodde ville skje. En elev
fikk ansvaret for å være sektretær og skrev rapport for
hele klassen.
Alle trodde at melonen uten sykkelhjelm ble ødelagt på
1 meter. Mens med melonen med sykkelhjelm trodde
vi litt forskjellig, både 19 meter, 6 meter og 10 meter
ble foreslått.

😁
Melonen uten sykkelhjelm:
Vi begynte med 0,5 meter, også økte
vi med en halvmeter for hver gang. Vi
prøvde 6 ganger. Melonen uten
sykkehjelm ble ødelagt på 3 meter.

Melonen med sykkelhjelm:
Vi begynte med 0,5 meter. Når vi
nådde 3,5 meter fikk hjelmen en
sprekk, men melonen var fortsatt hel.
Melonen og hjelmen ble ødelagt på 5
meter.

På klasserommet etterpå diskuterte vi resultatet og hvorfor
det er viktig å bruke sykkelhjelm.
Dette sa noen av elevene:
- "Hvis vi ikke har hjelm, skader vi oss mer enn med hjelm."
- "Når vi bruker hjelm og krasjer blir ikke hodet så skadet fordi
det er det man bruker til å skjønne tinger."
-"Hvis man blir skadet i hodet er det ikke sikkert at man får til
å bruke andre deler av kroppen. "
Videre diskuterte vi hvorfor det er viktig å beskytte hodet når
man sykler. Noen forklarte det med at hodet er det viktigste
vi har. Noen mente man burde ha beskyttelse andre steder
også, fordi hjertet også er viktig. Noen sa at kroppen gror
fortere enn hodet og dermed trenger man ikke beskyttelse
andre steder.
Etterpå koste vi oss med honningmelonene.

Opplysninger fra intervjuet

Etter at alle hadde gjennomført intervjuet
hjemme, måtte vi lese gjennom alle for å sjekke
om det kunne være noen andre grunner til at noen
ikke bruker sykkelhjelm. Vi fant tre nye grunner
som vi ikke hadde tenkt på:
Fordi de er redde for hårsveisen.
Fordi den er upraktisk og tar plass på bussen.
Fordi de ikke bryr seg om reglene.

For å finne reglene
om bruk av sykkelhjelm
brukte vi internett
og søkte. Vi fant ut det
ikke var påbudt med
hjelm når man sykler,
og alle var enige om at
det var kjempe dumt!

"Vi burde skrive et brev å si ifra om det" sier en av
elevene.
Men hvem skulle vi sende brevet til? Noen foreslo
kommunehuset og noen foreslo kongen. Læreren
vår fortalte oss om en person som het for
samferdselsminister og at han hadde ansvar for
veier, trafikk og ulike kjøretøy i Norge. Han kunne
vi skrive et brev til.
I brevet spurte vi om hvorfor det ikke finnes en
regel som sier man skal bruke sykkelhjelm. I tillegg
foreslo vi at trafikkskiltene kunne ha bilde av
syklister med sykkelhjelm og at man burde prøve
å lage kulere sykkelhjelmer så flere mennesker har
lyst til å bruke de.

5. Dette har vi funnet ut

Når vi startet prosjektet hadde vi veldig mange
hypoteser på hvorfor ikke alle bruker hjelm når de
sykler. Etter å ha gjort flere undersøkelser kan vi nå
forsøke å gi et svar på problemstillingen.
I spørreundersøkelsen ble det mest stemmer på
fordi sykkelhjelm er teit, fordi man tøffer seg og
fordi man har glemt sykkelhjelmen.
Det var ikke så mange av jentene som hadde svart
"noen ganger" og "nei" på om de brukte
sykkelhjem, mens det var ganske mange flere
gutter som hadde svart "noen ganger og nei". Noen
mente at jentene var flinkere til å huske
sykkelhjelm, mens andre mente at noen av jentene
kanskje hadde krysset litt feil eller at vi skulle spurt
flere elever for å få enda flere svar.
Svaralternativet "andre grunner" fikk også en del
stemmer. Gjennom intervjuet fikk vi andre mulige
svar. Kanskje noen ikke ville bruke hjelm fordi den
ødela hårfrisyren, fordi den var upraktisk å ha med
seg, f.eks. på bussen og fordi noen ikke orket å bry
seg om reglene.

Vi fant også ut noen hypoteser som kanskje ikke
stemte så bra.
Hypotesen om at man ikke har råd til sykkelhjelm
fikk lite stemmer i spørreundersøkelsen. Vi tror
det er fordi at hvis man har råd til sykkel så har
man også råd til sykkelhjelm.
Den andre hypotesen som fikk lite stemmer var
at sykkelhjelmen var for tung. Gjennom flere
eksperimenter fant vi ut at sykkelhjelmer, både til
barn og voksne, er ganske så lette. De flyter på
vann fordi de er laget isopor og plast og dette er
lette ting. Dermed kan vi si at det er ikke det
sykkelhjelmen er for tung som gjør at noen ikke
bruker sykkelhjelm.

Feilkilder:
Når vi skulle forsøke å gi svar på spørsmålet vårt, var
flere av elevene opptatt av at kanskje noen av
opplysningene fra spørreundersøkelsen ikke
stemte. Kanskje hadde noen av elevene krysset av
på feil rute og kanskje hadde ikke alle turt å si ifra
om at de ikke brukte sykkelhjelm.

Hvorfor er det lurt å bruke sykkelhjelm?
Gjennom eksperimentet med melonene og
sykkelhjelmen fant vi ut at det var veldig lurt å
bruke sykkelhjelm. Melonen uten sykkelhjelm
ble raskere ødelagt enn den uten sykkelhjelm.
Ved å bruke sykkelhjelm kan man dermed
beskytte hodet fra alvorlige skader.

Hvordan få folk til å bruke sykkelhjelm?
Vi har sett flere folk i bygda som ikke bruker
hjelm når de sykler. For å hjelpe folk til å huske
sykkelhjelmen lagde vi skilt som vi skal henge
opp rundt i bygda når våren kommer.
Se de fine trafikkskiltene

6. FORTELL TIL ANDRE

Tanker fra elevene om prosjektet:

- "Det var artig å legge en plan"
Alle fikk med seg en kopi av rapporten fra
nysgjerrigperprosjektet hjem, slik at man
kunne fortelle foreldre, søsken og andre
om prosjektet og resultatet.

- "Det var artig med nysgjerrigprosjekt
og spesielt eksperimentene"
- "Artig å skrive hypoteser"

Vi sendte brev til samferdselsministeren
og fortalte han om prosjektet. han fikk
også en kopi av boka vår.
Vi holdt en presentasjon til rektoren vår,
Camilla, der vi fortalte om prosjektet vårt.
Hun fikk også en kopi av boka vår.
Til våren skal vi henge om trafikkskiltene
våre rundt om bygda. VI håper at flere
husker å ta på seg sykkelhjem når de ser
disse.

- "Artig å kaste honningmelonene"
- "Det artigste var eksperimentet med
honningmelonene"
- "Det var artig"
- "Lært å lage intervju"
- "Jeg har lært at det er lurt å bruke
sykkelhjelm"

