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Et prosjekt utviklet og utført av alle elevene i PYP 6
Noen få ord fra lærerne til elevene
Dette prosjektet har vært veldig spennende og utrolig
lærerikt for klassen. Lærerne ble virkelig imponerte over at
alle klarte å jobbe så godt sammen. Dere var et supert team
til tross for at det har vært mange ulike meninger om mange
ting. Alle har vært veldig tålmodige og respektfulle. Dere har
lyttet til andres synspunkter og deltatt i diskusjoner på en
saklig og ryddig måte, selv om det ble vanskelig å bli enig om
alt og vente på tur til å få si noe. Selv om mange ble slitne, har
dere vært utholdende og jobbet veldig mye med prosjektet
som viste seg å bli litt i største laget. Noen oppgaver tok
veldig lang tid å løse, men dere sto på, jobbet dere igjennom
dataene skritt for skritt med godt humør og pågangsmot. For
noen flinke forskere dere er! Vi lærere ser hvor mye dere har
lært og er stolte og glade som kan jobbe med en så fin gjeng!

Stort datamateriale
Det ble veldig mye data fra forskningen.
Derfor er det laget et eget dokument hvor
alle dataene er samlet som vedlegg.
Forskerne har valgt ut sentrale data som
ble tatt inn i denne rapporten for å vise
hva det viktigste de fant ut er, men det
finnes veldig mange flere data enn det
som dere ser i denne rapporten. Grunnen
til at ikke alt kunne bli tatt med er at da
hadde denne rapporten blitt for stor. Hvis
noen er interesserte kan de utforske litt
på egen hånd

Trinn 1: Dette lurer jeg på
6.trinn er en klasse med mange ulike nasjonaliteter. Det
var viktig for alle at dette ble gjort på en måte som ble
med på prosjektet, så siden ikke alle snakker norsk måtte
klassen jobbe mye på engelsk. Likevel gjorde elevene mye
på norsk også, og de elevene som er ny i Norge lærte mye
norsk i prosjektet.

Klassen var på undringsjakt på mange ulike steder.
Elevene var utendørs, leste på internett, snakket med
venner, foreldre/slektninger og lærere, og de var på
Vitenskapsmuseet i Trondheim. Til slutt hadde klassen en
liste med spørsmål som de gikk igjennom i klassen.
Systematisk diskuterte elevene hvert enkelt spørsmål. De
vurderte om spørsmålet var for lett, for vanskelig, og
hvordan man eventuelt kunne forske på det. Det var
ganske mange spørsmål som viste seg å være for lette, og
noen som var umulig
å forske på, slik som
spørsmål om ting i verdensrommet. Til slutt satt
elevene igjen med to ulike spørsmål som de følte var
gode. Så stemte klassen over hvilket de ville jobbe med.
Resultatet ble at de fleste ville forske på hvordan
musikk kan få folk til å endre sitt humør, altså hvordan
følelsene endrer seg. Hva er det egentlig som gjør at
musikk har en påvirkning? Til slutt bestemte elevene
seg for dette forskningsspørsmålet:

Hvordan påvirker musikk en persons humør
og hva er det som bidrar til at følelsene blir
påvirket?

Elevene var motiverte for å forske på dette. Veldig
mange er interesserte i musikk, og de syntes dette
hørtes ut som et skikkelig morsomt prosjekt. De boblet
over med ideer og forslag til hvordan forskningen
skulle bli!

Trinn 2: Hvorfor er det slik?
Da elevene skulle lage hypoteser ble lærerne veldig imponerte
over hvor mange gode ting de klarte å tenke på. Elevene endte opp
med ti hypoteser til slutt! Dette ble rett og slett for mye. For
eksempel var en veldig god hypotese at en persons
kulturbakgrunn har mye å si for hvordan en person kan bli
påvirket av musikk. En person fra India har en helt annen
bakgrunn enn en fra for eksempel England, og elevene mente at de
kunne bli påvirket på ulike måter på grunnlag av sjangeren til
musikken. For eksempel hadde ikke nødvendigvis en person fra
England blitt glad av å høre en lystig sang fra indisk folkemusikk.
Men her var det mange ting som dukket opp i diskusjonen.
Handlet dette rett og slett om musikksmak? Og hva er
musikksmak egentlig? Eller handlet det om hvilke minner de
hadde til musikk?

Etter en lang diskusjon om dette fant elevene ut at det er veldig
vanskelig å si hva musikksmak egentlig er, bare at man liker noe. Men følelser kan bli
påvirket på en dårlig måte også. En person fra India kan bli glad av å høre indisk
folkemusikk, mens en person fra England kan synes det høres rart ut og ikke få så positive
følelser. Kanskje personen fra England ble irritert? Mange mente at en viktig grunn er
kulturen man lever i. Kultur er et veldig stort tema. Til sist fant elevene ut at det var så
vanskelig å forske på kultur at bare dette kunne vært et helt eget forskningsprosjekt.
Derfor tok ikke elevene med denne hypotesen.

Det ble brukt en god del tid på å tenke ut og diskutere
hypoteser. Hypoteser ble definerte, omformulerte og flere ble
tatt bort til slutt på grunn av at de var for omfattende, prosjektet
ville bli for stort. Til slutt satt elevene igjen med fem hypoteser:
1. Menneskers humør kan bli påvirket av musikk.
2. Hvis noen har spesifikke minner knyttet til en sang kan
de følelsene de hadde komme tilbake når de hører på sangen
3. Mennesker har ulike følelser når de hører på musikk
avhengig av tempoet
4. Teksten i en sang kan påvirke hvordan et menneske føler
om den
5. Alderen påvirker hvordan du føler det om en
musikksjanger

Trinn 3: Lag en plan
Elevene var altså blitt forskere. Så spennende! De ble raskt
enige om at de ville gjøre eksperimenter på ulike klasser og
voksne på skolen. De jobbet først individuelt og i små grupper
for å lage et forslag til en plan for prosjektet og lagde ideer om
hvordan dette kunne gjøres. Til slutt samlet klassen alle sine
ideer og utarbeidet en plan for gjennomføringen. Dette var en
veldig morsom prosess syntes de.

Forskerne ville spille sanger for forsøksobjekter og kartlegge
deres humør først og hvordan følelser endret seg. De bestemte
seg (etter mye diskusjon) for å forske på ganske mange
mennesker. Det at de ville ha så mange med førte til at det kom
til å bli umulig å gjøre individuelle intervjuer. Klassen fikk mer
data hvis de lagde spørreundersøkelser. Så ble det bestemt å ha
fire ulike aldersgrupper: 5. trinn, 7. trinn, 10. trinn. Grunnen til at akkurat disse klassene
ble valgt var at forskerne var veldig nysgjerrige på om elever hadde forskjellige meninger
avhengig av alder (det trodde de at de kom til å ha). De ville med andre ord ha et lite spenn
mellom aldersgruppene for å se hvilke resultater det kunne gi. Kom de til å føle det samme?
Så bestemte forskerne seg for å ha med lærerne på skolen også. Av praktiske årsaker måtte
lærerne på barnetrinnet (PYP) være i en egen gruppe, og lærerne på ungdomstrinnet
(MYP) være i en annen gruppe. Lærerne kunne ikke samles ikke på grunn av Covid-19 og
medfølgende smittevernregler. Klassen hadde altså fem grupper de skulle gjøre forsøkene
på:
●
●
●
●
●

5. trinn
7. trinn
10.trinn
Barneskolelærere (PYP)
Ungdomsskolelærere (MYP)

Det aller morsomste med å lage planen var å bestemme seg for hvilke sanger som skulle
brukes. Før sanger kunne nomineres måtte forskerne tenke litt på å begrense prosjektet
ved å ikke ha for mange sanger, så de bestemte at det skulle være med tre sanger. Så var
alle enige om at sangene måtte være veldig ulike i forhold til hverandre. Det var mange
muligheter som ble diskutert. De ble enige om at de ville ha en popsang med mye rytme og
fin melodi fordi de håpet på å se at tilhørerne følte seg glade etter å ha hørt en oppløftende
sang.

Den neste variabelen var en rolig sang. Forskerne ville ha det fordi de ville ha en sang som
var veldig annerledes fra den første, for å se hvordan folk følte seg da. Den siste variabelen
var en sang som var intens med høyt energinivå. De ha en sang som utfordret lytterne litt
for å se hva slags følelser det kunne fremkalle.

Så ble mange sanger foreslått. Alle de foreslåtte sangene ble spilt og vurdert i klassen. Det
var en morsom prosess. Forskerne stemte frem sanger i flere runder, før de endte opp med
en finale. Følgende sanger ble valgt som variabler:
1. “Happy” av Pharrell Williams ble valgt som den litt
“katchy” sangen med bra rytme. Alle forskerne hadde hørt
den før, og mange var ganske sikre på at den kom til å bli
likt og skape gode følelser. Dette baserte de mye på hva de
selv følte om sangen.

2. “Ocean Eyes” av Billie Eilish ble valgt som den rolige sangen.
Forskerne var spente på hva forskjellen kom til å bli i
forhold til den første sangen. Flere hørte sangen for første
gang da den ble spilt i klassen, og mente at den var en fin
kandidat. Alle følte seg rolige etter å ha hørt den og tenkte at
det kom til å være resultatet i eksperimentet også.

3. “Du hast” av Rammstein er en sang med masse
energi i seg, akkurat det forskerne ville ha i den tredje
sangen. Forskerne var ganske sikre på at mange ville bli
svært overrasket over å høre den. Da kom det til å bli
veldig spennende å se hvilke følelser tilhørerne fikk! Det
var en enkelt forsker som foreslo denne sangen, de andre i
klassen hadde ikke hørt den før. Det var veldig blandede
følelser om sangen etter de hadde hørt den, så alle mente
at det kom til å bli interessant å se hvilke følelser som
dukket opp hos forsøkspersonene. Det var i alle fall masse energi i den!

Til slutt diskuterte forskerne hvor lenge sangene skulle spilles og hvilke deler av sangene
som skulle bli spilt. Alle var enige om at en hel sang ble alt for lenge. Men hvor lenge var
nok til å få frem en følelse? Dette testet de ut i klasserommet med deg selv som referanse.
Forskerne kjente selv på når de følte at sangen de hørte på hadde best effekt. For eksempel
var det noen litt roligere partier på sangen “Du hast” før refrenget (og spesielt i starten av
sangen)før intensiteten var på sitt beste, så da ville forskerne hoppe litt uti sangen før de

startet den. De planla det slik at at refrenget ble spilt to ganger og de fikk med delene av
sangen med mest intensitet under forsøket. Det var jo refrenget som de reagerte mest på
personlig, det var refrenget de var nysgjerrige på hvordan forsøkspersonene ville reagere
på.

Det var veldig vanskelig å lage spørreskjemaet. Det måtte
skrives på engelsk fordi det er så mange på skolen av både
lærere og elever som ikke snakker flytende norsk enda.
Verktøyet de lagde spørreskjemaene i var Google Forms
fordi lærerne kunne det verktøyet og klarte å støtte
forskerne litt med å sette det opp riktig. Klassen vurderte
hver hypotese og lagde spørsmål som de mente ville finne
svar på den. Det ble diskutert veldig mye i denne prosessen,
både hvordan spørsmålene måtte stilles for å få svar på
hypotesen, og hvilke svaralternativer som skulle være med.
De søkte litt på internett om følelser og på forskning om
hvordan musikk kunne påvirke mennesker. Dette brukte de
som grunnlag til svaralternativene.

Ett viktig valg som ble gjort i
denne prosessen ble diskutert
mye. Skulle de ha et
svaralternativ som var åpent? Fordelene ved å ha det var at
da kunne de fange opp følelser som ikke passet inn i de
alternativene som de valgte. Det negative var at da kunne
noen få en sjanse til å skrive noe som var tull, eller da fikk de
mange forskjellige svar som kunne være vanskelig å forstå.
Det åpne svaralternativet ble tatt med, og kalt “other”.
Forskerne var også enige om å ikke ha for mange
svaralternativer. De ville ikke at spørreskjemaet skulle bli
for omfattende fordi da kunne forsøkspersonene bli
oppgitte. Til høyre her er spørsmål nummer 1.
Spørsmålene og svaralternativene ble skrevet inn i
spørreskjemaet. Hver sang skulle ha ett eget spørreskjema.
Det skulle være nøyaktig samme spørreskjema for hver sang
slik at svarene kunne sammenlignes systematisk etterpå.
Altså ble det 15 spørreskjema til sammen siden det var tre
sanger og 5 grupper.

Det første spørsmålet ble laget for å måle humøret forsøkspersonene hadde før
eksperimentet, slik du så på bildet av spørsmål nummer 1 på forrige side. Etter at
forsøkspersonene hadde registrert sitt humør, skulle de lukke datamaskinen og lytte til
sangen. Så skulle forsøkspersonene svare på resten av spørsmålene i spørreskjemaet etter
at de hadde hørt sangen. Den samme fremgangsmåten ble brukt for alle tre sangene.
Hypotese 1: Menneskers humør kan bli
påvirket av musikk.
Elevene bestemte seg altså for å først sjekke
hvilket humør noen hadde før de hørte
sangen. Ved å spørre hvilke følelser de
hadde etter å ha hørt på sangen kunne de
konstatere om musikken hadde påvirket
dem ved å sammenligne spørsmål en og to
direkte.

Hypotese 2: Hvis noen har spesifikke minner
knyttet til en sang kan de følelsene de hadde
komme tilbake når de hører på sangen
For å finne ut dette spurte elevene hvilket forhold
forsøkspersonen hadde til sangen. Ved å sjekke
dette kunne de finne ut relasjonen eller om sangen
var ny for de som hørte på. De spurte også rett ut
hvilke minner forsøksobjektene hadde til sangen,
og lagde svaralternativer som de mente kunne
dekke det viktigste fra å ha gode minner, dårlige
minner, til å ikke ha hørt den før.

Hypotese 3: Mennesker har ulike følelser når de hører på musikk avhengig av
tempoet
Dette var en faktor alle var enige om at var veldig viktig for hvordan noen føler det når de
hører musikk. Men hvordan skulle de klare å spørre på en måte slik at de kunne få testet
dette ut godt? De ble enige om å spørre forsøkspersonene direkte om i hvilken grad de selv
mente at tempoet påvirket det de følte om sangen. Graden satte forskerne fra 1 til 10. I
tillegg spurte de om i hva tempoet fikk dem til å føle om sangen. Disse to spørsmålene
håpet forskerne skulle hjelpe med å finne ut av hypotese 3. Svaralternativene var de
samme som på spørsmål 1 og 2 (slik at det ikke ble for mange variabler).

Hypotese 4: Teksten i en sang kan
påvirke hvordan et menneske
føler om den
Noen var overbevist om at teksten i
en sang kunne være en viktig faktor
for hvordan man føler det etter å ha
hørt den. Ja, kanskje teksten til og
med forsterket følelsene. Andre
mente at de ikke hørte så mye på
teksten personlig, men de var
interesserte i å forske på dette også.
De brukte akkurat de samme
spørsmålene som til hypotese 3 av
samme grunn, bare at de byttet ut
ordet tempo med tekst.

Hypotese 5: Alderen påvirker hvordan du føler det om en musikksjanger
De aller fleste var overbeviste om at alder har noe med hva folk mener om en sang, hva en
sang får noen til å føle. Mange forskere følte seg ganske sikre på at ungdommer kunne føle
mer ovenfor popmusikk enn kanskje eldre. Og de mente også at deres foreldre hørte på
sanger som fikk dem til å føle seg glad, men som ikke hadde samme påvirkning på elevene
som rett og slett kunne bli litt irriterte på noe av musikken til foreldrene. Som nevnt
tidligere mente mange at foreldrene sikkert hadde gode minner til sangene, noe som gjorde
dem glade. Men foreldrene blir ikke glade av den samme musikken som barna liker. Dette
var det stor enighet om. Derfor ville forskere spørre om hva forsøkspersonene mente om
det, og for å få frem hvor mye de mente dette påvirket, valgte de å spørre om i hvilken grad
de mente at alderen påvirket hvordan de følte om sangen.

Den siste delen av planleggingen var å organisere eksperimentene. Først kontaktet
forskerne klasselærerne til 5., 7. og 10. trinn og spurte om en passende tid for å komme å
gjøre eksperimentene. Lærerne ble også spurt, og tid for eksperimentene ble fastsatt for
alle grupper. Når avtalene var på plass ble forskerne ble enige om å gå inn i klassene i
grupper. En gruppe til hver klasse/lærere. En
gruppe skulle gjøre eksperiment på 5. trinn, en
på 7. trinn, osv. Lærerne hjalp til og satte opp
gruppene.
Forskerne var litt nervøse for eksperimentene
som nærmet seg, mange var usikre på hva de
skulle si. Det var jo også viktig at alle sa det
samme. Derfor laget klassen et manus på
forhånd sammen. Her ble det mye diskusjon
frem og tilbake om hvordan dette skulle
formuleres. Manuset beskrev hele
gjennomføringen av eksperimentet med linker
til sangene, og det ble delt med gruppene. Det
var først en introduksjon som to elever delte på

å si. En forsker hadde ansvaret for å dele spørreundersøkelsene i tur og orden under selve
eksperimentet. En annen forsker styrte musikken. Resten av medlemmene i gruppen
snakket underveis i eksperimentet og ga instruksjoner til forsøkspersonene. Det ble på
forhånd bestemt hvem som skulle gjøre hva, og hvem som skulle si hva. I manuset sto det
også når sangene skulle startes, link til sangene, og når sangene skulle stoppes. Forskerne
fikk øve litt før de skulle gjøre eksperimentene. Manuset er vedlagt som appendiks. Alle var
klare og veldig spente, nå var det endelig tid for eksperimenter!

Trinn 4: Hent opplysninger

Det var både morsomt og skummelt å utføre eksperimentene.
Forskerne hadde en lærer med seg, men gjorde det meste selv
uten særlig behov for støtte. Forskerne måtte også passe på å
overholde smittevernreglene, så det var mye å tenke på. Først
fikk forsøksobjektene en introduksjon med grunnleggende
informasjon. Før hver sang ble forsøksobjektene bedt om å åpne
spørreskjemaet som de fikk tilsendt på mail fra den teknisk
ansvarlige forskeren. Forsøksobjektene skulle bare svare på det
første spørsmålet (hvilket humør de hadde før sangen), og så
lukke sin PC for å vise at de var klare til å høre på sangen. Sangen
“Happy” ble deretter spilt for klassen. Etter det kunne
forsøkspersonene svare på resten av spørsmålene i
spørreskjemaet. Den samme prosedyren ble gjentatt to ganger
til, altså til “Ocean Eyes” og “Du hast”.

Mens forsøkspersonene hørte på
sangene observerte forskerne mye og
la merke til mange ytre tegn på hvilke følelser elevene/lærerne
fikk da de hørte på sangene.

Det var mange elever som måtte ha litt hjelp av forskerne til å
fylle ut spørreskjemaet underveis, og dette var forskerne veldig
flinke til å gjøre. Spesielt de yngste elevene strevde litt den første
runden med å forstå hvordan man fyller inn spørreskjemaet, men
forskerne gikk rundt og hjalp til og forklarte. Spørsmålet om alder
stusset veldig mange av forsøkspersonene på, så dette måtte
forskerne forklare litt ekstra, men det klarte de fint.

Trinn 5: Dette har jeg funnet ut
Da eksperimentene var ferdige fant forskerne ut at de
hadde 86 forsøkspersoner totalt! Det var et stort

arbeid for klassen å tolke alle dataene som de
hadde samlet inn. De brukte mange uker på
arbeidet. Til sammen hadde klassen 255
spørreskjemaer (9 spørsmål per skjema). Til
sammen hadde forskerne altså 2295 spørsmål med
svar! Det var veldig mye å jobbe med.

Allerede mens forskerne var i klasserommet gikk
de inn på spørreskjemaenes administrasjonssider
og så på dataene som tikket inn etter hvert. Det var
virkelig gøy! Det var tydelig allerede da at mange
endret sitt humør veldig, eksperimentet virket som
om det fungerte akkurat slik forskerne hadde
trodd! Men det var bare på det først spørsmålet. Så
ble det mye mer varierte svar og vanskelig å se med en gang hva alt de svarte
egentlig betydde… Ett problem ble det faktum at de hadde latt forsøkspersonene
skrive inn egne svar, da ble det veldig mye forskjellig informasjon. Dette måtte
jobbes mye mer detaljert med.

Først delte lærerne forskerne inn i grupper:
● Gruppe 1 skulle jobbe med hypotese en og se på dataene som handlet om
hvordan sangene påvirket de som hørte på
● Gruppe 2 skulle jobbe med hypotese to og finne ut om det hadde noe å si at
noen hadde en relasjon til sangene fra før
● Gruppe 3 skulle jobbe med hypotese tre og om hvordan tempoet påvirket de
som hørte på sangene
● Gruppe 4 skulle jobbe med hypotese fire og se på hvordan teksten til en sang
påvirket de som hørte på
● Til slutt skulle de som ville se på den siste hypotesen og finne ut om alder er
en viktig faktor.

Den første timen dataene skulle tolkes prøvde forskerne å sammenligne alle de fem
gruppene ved å legge dataene ved siden av hverandre. Lærerne hadde printet ut alle
resultatene og delt ut. Det ble veldig vanskelig fordi det var alt for mye informasjon
på en gang. Ingen av forskerne klarte å lese så veldig mye detaljer ut av alle
skjemaene, de var overveldet av informasjon og ble veldig usikre.

Klassen skiftet strategi og begynte heller i
motsatt ende. Forskerne ville først se på
data fra alle fem gruppene samlet i et
diagram (ikke sammenligne fem ulike
diagrammer), for å se det store bildet. For
å klare det måtte lærerne hjelpe
forskerne. Først måtte alle lære å lage
diagrammer i regneark.
Svarene på spørreskjemaene i Google
Forms kan bli automatisk generert til
regneark ved å trykke på en knapp. Hvert
enkelt skjema fikk altså et eget regneark.
Siden forskerne hadde utført fem
eksperimenter på fem forskjellige
grupper, og med tre sanger, hadde altså
15 ulike regneark med rå data!

Alle forskerne samarbeidet veldig bra. Med nøye
opplæring og øving først, og så med litt veiledning
underveis var de effektive og selvgående. Det ble
laget nye regneark hvor all data ble samlet. Siden
det var tre sanger, hadde hver gruppe tre regneark
til slutt, ett for hver sang. Det var viktig å navngi
regnearkene med hvilken gruppe, sang og datasett
det var slik at det ikke ble rot i systemet. Klassen
kalte disse dataene for “Gathering of all data”. I
tillegg ble dataene splittet opp. Hver gruppe så
bare på de spørsmålene som var laget for sin
hypotese. Gruppe 1 hadde spørsmål 1 og 2. Gruppe
to hadde spørsmål 2 og 3, osv. Hver gruppe hadde

altså ett regneark med data for sangen “Happy”,
ett regneark for sangen “Ocean Eyes” og ett ark
for sangen “Du hast” med data for den
hypotesen de jobbet med, slik skjermbildet
viser.

Forskerne jobbet i regnearkene og lærte å lagde
både sektordiagrammer og søylediagrammer.
Det var viktig at alle diagrammene fikk egne
navn om hvilken sang og hvilken gruppe
datasettet representerte. Dette skrev forskerne
inn manuelt. Diagrammene ble deretter kopiert
og limt inn i et eget Google Docs- dokument for
hver gruppe (slik det vises på bildet på forrige
side). Forskerne trengte et eget dokument for å
samle alle dataene slik at det ikke skulle bli så
forvirrende. Google Docs- dokumentene og
regnearkene er vedlagte som appendiks.
Læreren printet ut Google Docs-dokumentene
da alle diagrammene for alle tre sangene var på
plass. To grupper oppdaget en feil i sine
diagrammer da de begynte å tolke dataene.
Heldigvis forsto de selv at det var noe som ikke
stemte! De hadde ikke laget diagrammene på
riktig måte. Da lagde de bare nye diagrammer,
kopierte de i Google Docs-dokumentet, fikk det
printet ut og tolket dem så på nytt.

Det forskerne fant ut skrev de ned selv først. Så
presenterte gruppen det de fant ut til hele
klassen. Læreren skrev ned det de ulike
gruppene hadde funnet ut, og hele klassen fikk
mulighet til å komme med innspill og
kommentarer. Læreren hadde dokumentet til
gruppa vist på tavla med projektor slik at alle
kunne se på det. Alle arbeidet egentlig som ett
team med utgangspunkt i det gruppene hadde
tolket frem. Små korreksjoner og detaljer ble
lagt til, og forskerne regnet også ut prosenter
underveis sammen. Det var veldig vanskelig å se
og forstå alt, forskerne hadde god støtte i
hverandre.
Noen ganger måtte lærerne også hjelpe litt ved å

spørre litt ekstra om ting og hjelpe
diskusjonen i gang.
Da dette langtekkelige arbeidet var
ferdig var gruppene godt trent i å
lese data. Da begynte de å
sammenligne lærerne og elevene i
separerte datasett. Forskerne
samlet med andre ord alle dataene
fra 5., 7. og 10. trinn i nye
regneark. Lærerne ble også samlet
i egne regneark. Så gjorde
forskerne samme prosedyre som
beskrevet ovenfor en gang til. Til
slutt hadde de nye Google
Doc-dokumenter med to nye
datasett de kunne bruke for å finne
litt mer detaljerte forskjeller ved å
sammenligne barn og voksne.

Hypotese 1: Folks humør kan bli påvirket av en sang
Når forskerne prøvde å tolke dataene fra alle gruppene ved å legge grafer fra alle 5
gruppene ved siden av hverandre, var det alt for mange ulike elementer. Mange slet
med å sette sammen all denne informasjonen. De ulike fargene på diagrammene
representerte ulike ting fra diagram til diagram, dette gjorde alt verre. Derfor
konsentrerte forskerne seg om de store linjene og ikke alle de minste detaljene først.
Først fant de ut at “Happy” var en sang som fikk mange i bedre humør fordi mange
av forsøkspersonene glade og sangen ga dem masse energi. Hypotesen stemte, men
ikke i like stor grad for alle sangene som det forskerne trodde på forhånd.
Hypotesen stemmer mer for de voksne.

Happy

Forskerne fant ut at før sangen
“Happy “ ble spilt kjedet 13% seg,
14 % sa de var rolige, 8% sa de
var nervøse eller stresset og 27 %
sa de var slitne. 17% sa de var
glade. Med andre ord var mange
litt slitne og en del kjedet seg. Det
var veldig få som sa de var glade.
Dette var interessant i seg selv
syntes elevene fordi det sier noe
om hvordan elevene hadde det på
skolen den dagen og hvordan lærerne hadde det.
Etter sangen ble spilt var 25%
gladere enn de var før de hørte
sangen. Til sammen var 37,8 %
glad etter å ha hørt sangen. Hvis
man legger sammen de som følte
seg rolig (tolket som en negativ
følelse når sangen skal få deg
glad), kjedet seg og var trøtt etter å
ha hørt sangen, blir det til sammen

36%. Ut fra dette konkluderte klassen med at “Happy” ikke gjorde alle glade, ikke
alle ble i bedre humør, men mange fikk helt tydelig endret sine følelser på en positiv
måte. Det var noen som ble irritert over å høre sangen også, så sangen virket
negativt på noens humør. Det overrasket klassen litt at ikke flere ble gladere, men
hypotesen stemte litt.
Elever:

Lærere:

Da forskerne sammenlignet lærerne og elevene ble de overrasket over hvor
forskjellig de følte det. Men samtidig var det flere forskere som hadde oppdaget
dette under eksperimentene, at elevene virket litt negative. Av elevene var bare
19,7% positive. 57,5% var negative. Hos lærerne var 66,7% positive, mens 23,9 %
var mer negative. Dermed stemmer hypotesen bedre for de voksne.

Ocean Eyes
Før sangen Ocean eyes la noen forskere merke til at noen forsøkspersoner hadde
noen endret sitt humør. Det var litt rart, det bare gikk noen minutter fra forskerne
spilte “Happy” til de spurte om humøret til “Ocean Eyes”. Det forskerne la spesielt
merke til var at det var 10% flere som var trøtte etter bare noen minutter.

Etter sangen “Ocean Eyes” ble spilt så fant forskerne ut at 14% av de som hørte på
ble roligere, totalt 31% var rolig. 35,4% hadde en negativ følelse. Forskerne la også
merke til at de som sa at de var glade eller hadde mye energi før sangen, ikke hadde
det etterpå. Forsøkspersonene ble veldig påvirket av sangen, her stemte hypotesen
mye bedre. Forskerne fant ingen store forskjeller mellom lærere og elever.

Du hast
Før sangen “Du hast” ble spilt la forskerne merke til at veldig mange var rolige etter
å ha hørt “Ocean Eyes”. Etter de hadde hørt sangen “Du hast” hadde mange endret
hvordan de følte
det. Mange fikk
energi på en eller
annen måte.
Forsøkspersonene
svarte veldig mange
forskjellige ting. Det
er tydelig at
forsøkspersonene
ble veldig påvirket
av sangen, noen på
en negativ måte,
andre på en positiv
måte. Hypotesen
stemte.

Hypotese 2: Hvis noen har minner om en sang, kan dette
minnet trigge en følelse de hadde da de hørte på sangen
Etter å ha sett på alle dataene for alle sangene fant forskerne ut at hypotesen
stemmer i stor grad.

Happy

Som nevnt var 37,8 %
var glade etter å ha hørt
sangen “Happy”. Men på
spørreundersøkelsen sa
90% at de hadde gode
minner til sangen.
Dermed er hypotesen
bare delvis riktig.
Hadde den stemt skulle
90% ha vært glade på
en eller annen måte.
Da klassen sammenlignet hva lærerne svarte med det elevene svarte, fant de veldig
store forskjeller. Den største forskjellen er at 85,7 % av lærerne hadde hørt sangen
før og de likte den godt. 66% av lærerne sa også at de ble gladere eller fikk mer
energi av sangen.
I dataene fra elevene fant
forskerne ut at de fleste har
hørt sangen. På dette
spørsmålet svarer 25,8 % at de
ikke liker den og 12,1%
misliker den sterkt. Dermed
konkluderte forskerne med at
lærerne virker mer positivt
innstilt, og det at de liker
sangen har bedre effekt på
deres humør. Det vistes også på

sektordiagrammene fra spørsmål 2 (ovenfor). 43% av elvene har negative følelser
til sangen etter å ha hørt den. 44% har en negativ relasjon til sangen. Klassen synes
disse dataene sammenfaller veldig bra og viser at elevene ikke liker sangen (kanskje
de er lei av den?), mens lærerne gjør det og blir glade av den. Dermed synes
forskerne at hypotesen stemmer for sangen.

Ocean Eyes
For sangen “Ocean Eyes” la klassen merke til at mange ikke var så kjent med sangen.
Som nevnt hadde 35,4% en negativ følelse etter at sangen var spilt. 22%har gode
minner til sangen. Da burde dette reflekteres i deres følelser. Forskerne mener at
når noen svarer at de er rolige, er dette en positiv følelse (det er slik sangen skal
virke) og har regnet det slik.

71, 5 % av lærerne hadde ikke noe forhold til denne sangen, de hadde ikke hørt den
før. 36% av elevene hadde ikke hørt sangen før og hadde derfor ikke noe forhold til
den. 40% har ingen minner knyttet til sangen. Dette var et problem fordi alle disse
forsøkspersonenes svar var blandet med de som forskerne var interesserte i nå: de

som hadde en relasjon til sangen. Dataene var ikke så lette å bruke. Forskerne i
gruppe 2 sto bom fast. Hvordan skulle de klare å løse dette?
Etter en del diskusjon og mange forslag i klassen, bestemte forskerne seg for å se om
de kunne finne ut noe ved å se nærmere på de individuelle svarene. Forskerne laget
en ny kopi av regnearkene med de aktuelle dataene. De jobbet nøye med å slette all
data for alle de som ikke hadde en relasjon til sangen. Dette samarbeidet mange om
å gjøre.
Dataene forskerne satt igjen med da var kun fra fra de forsøkspersonene som hadde
en relasjon til sangen. Siden det var fem grupper måte alle data bli samlet i et nytt
regneark.

Da fant forskerne til slutt ut
at det var 22 personer som
faktisk hadde en relasjon til
sangen. Klassen evaluerte
hvert eneste svar sammen,
ett svar om gangen. De
diskuterte, analyserte og
talte opp om hypotesen
stemte eller ikke. Det de
kom frem til skrev de inn i
et eget skjema (til venstre
her).

De fokuserte på hvilken
relasjon personen hadde til
sangen, og hvilket minne
personen hadde. Så
sammenlignet dette med
følelsene personen hadde
etter å ha hørt sangen. Hvis
personen for eksempel
hadde en god relasjon til
sangen (kjenner den godt), hadde et trist minne til sangen, og så følte trist etter å ha
hørt sangen, kunne forskerne fastslå at hypotesen stemte. De gjorde dette for alle 22
svarene og fant ut at for 15 stykker stemte hypotesen, men for 7 stemte ikke

hypotesen. Med andre ord stemte hypotesen for 68% av de som hadde en relasjon
til sangen. Da konkluderte klassen med at hypotesen stemmer ganske bra, men det
var ikke helt krystallklart. Siden det bare var fire lærere som hadde hørt sangen,
bestemte forskerne seg for å ikke sammenligne lærere med elever da det ikke var så
stort datagrunnlag.

Ramstein
Forskerne brukte samme fremgangsmåte her som beskrevet for Ocean Eyes, slik det
vises i skjemaet. Til sammen var det 18 stykker som hadde en relasjon til sangen. Av
disse stemte hypotesen for 17, det var kun for en person at hypotesen ikke stemte.
Hypotesen var 94% riktig, forskerne var veldig glade fordi det var så tydelig at
hypotesen stemte!

Hypotese 3: Folk får ulike følelser fra å høre på musikk
avhengig av tempo
Konklusjon for hypotese tre er at den stemmer i stor grad. Rolig tempo gjør
veldig mange av de som hører på rolige, mens musikk med mer energi får også
de som hører på til å føle seg mer energisk eller glad.

Sangen “Happy”
31 % sa at de var fulle av energi etter å ha hørt sangen. 14,9 % sa at tempoet

på sangen gjorde dem glade. Til sammen mente 45,9% at de hadde bedre
energi på grunn av tempoet.

Men noen likte ikke sangen: 12,6 % sa at de kjedet seg på grunn av tempoet på
sangen.

Søylediagrammet viste klassen at noen mente at tempoet var veldig viktig,
men det var også en god del som ikke synes at tempoet er viktig.

Da forskerne sammenlignet hva lærerne og elevene mente, fant de ut at det
ikke var noe stor forskjell på hva de mente. Meningene er veldig spredte. For å
konkludere mener folk veldig forskjellig og forskerne kunne ikke bevise
hypotesen ut fra resultatene fra “Happy”.

Sangen “Ocean Eyes”
For sangen “Ocean Eyes” var det 74% som mente at tempoet var viktig for
hvordan de følte det. Dette regnet forskerne ut ved å telle hvor mange som
hadde svart 5 eller mer på spørsmålet om i hvilken grad de mente tempoet var
viktig. For å klare det fant forskerne ut at de måtte rett og slett inn i
regnearkene og telle manuelt.

Her var det ingen store forskjeller mellom hva lærerne og elevene
mente.Klassen konkludere med at hypotesen stemmer mer når sangen er
roligere.

Sangen “Du hast”
31% sa at de fikk energi av å høre på sangen, 36,9 % hadde en positiv følelse.
På en annen side hadde ca. 44% en negative følelser for sangen. 69% sa at
tempoet var veldig viktig for hvordan de følte det. Dette ble talt på samme
måte som beskrevet på “Ocean Eyes”. Forskerne la merke til at tempoet ikke
var like viktig for denne sangen. En teori på hvorfor det er sånn var at
energien er mer i fokus på Ramstein. Hypotesen stemmer ganske bra på grunn
av det høye antallet. Her var det heller ingen store forskjeller mellom hva
lærerne og elevene mente.

Hypotese 4: Teksten i en sang kan påvirke hvordan noen
føler om en sang
Elevene konkluderte med at lærerne syntes teksten var litt viktigere enn
elevene, men generelt var det veldig spredte meninger om dette. Hypotesen
stemmer for noen, men ikke for mange unge. Så da er ikke hypotesen helt
riktig.

Sangen “Happy”

Teksten er veldig munter og ment for å gjøre noen glad fordi den beskriver
hvordan det er å være glad. Dette påvirker folk. Dette ser man fordi 57% fikk
bedre humør/liker teksten. 62 % mener at teksten påvirker hvordan de føler
det. Dermed blir konklusjonen at hypotesen stemmer for mange, men ikke for
alle. Lærerne syntes teksten var litt viktigere enn elevene slik det vises på
søylediagrammene. Her er lærernes søylediagrammer til venstre.

Forskerne var usikre på om for eksempel 5. trinn forstår teksten helt, dette
kan ha gitt utslag på at elevene var mindre opptatte av teksten. Dette sjekket
noen i klassen ved å se på de svarene til de ulike trinnene hver for seg.
Forskerne fant ut at det var bare litt flere på 10. trinn som syntes teksten var
viktig i forhold til 5. Trinn, men utslaget var ikke så stort.

Sangen “Ocean Eyes”
Teksten påvirket forsøkspersonene slik den er ment å gjøre: 17% ble trist, 26,2%
ble rolig. Forskerne la merke til at også på dette spørsmålet var det en del som sa at
de kjedet seg.

Forskerne fant ut at 44 av 85 personer, altså 51%, mener at teksten ikke var så
viktig for hvordan de følte det. Dette overrasket klassen, spesielt på en rolig sang
hvor teksten er mer tydelig enn i for eksempel en rockesang.

Da klassen så på forskjellen mellom lærerne (til venstre) og elevene fant de ut at
lærerne synes at teksten er viktigere enn det skoleelevene gjør.

For å konkludere synes lærerne det er viktigere enn elevene. Hypotesen stemmer
derfor mer for voksne enn for ungdommer. Men likevel er det veldig store
forskjeller innenfor aldersgruppene også.

Sangen “Du hast”
54 personer, eller 63% sa at teksten ikke var viktig. Klassen er enige om at
den viktigste grunnen til dette er at teksten er på tysk og at svært få faktisk
forstår teksten. Dette var klassen ganske sikre på fordi de vet hvem de fleste
forsøkspersonene er, og vet hvem som snakker tysk. Men hvorfor var
prosenten ikke høyere? Hvorfor svarte så mange at teksten var viktig når
klassen er sikre på at ikke alle disse forstår tysk? Noen forskere tenkte at
tonen til stemmen, eller uttrykket til de som synger påvirket noen til å si at
teksten var av betydning. Noen forsøksobjekter skrev også inn dette svaret i
spørreundersøkelsen. Klassen var enige om at de kunne hatt et
tilleggsspørsmål som målte om forsøkspersonene egentlig forsto teksten, da
ville det vært litt tydeligere. Men dette tenkte ikke forskerne på i
planleggingsfasen.
For å konkludere stemmer ikke hypotesen for denne sangen.

Hypotese 5: Alderen påvirker hvordan du føler det om en
musikksjanger
Denne hypotesen ble ikke bevist
fordi alle er så uenige. Svarene
varierer veldig mye, også fra sang til
sang. Noen mener at alderen er
veldig viktig for hvordan du føler det
når du hører en sang. På en annen
side mener mange at alderen ikke er
viktig i det hele tatt. Meningene er så
jevnt spredt at det ikke var noen
tydelig mønster i meningene.

Det var ikke satt opp noen egen
gruppe for å tolke disse dataene, så
noen forskere meldte seg frivillig og
tolket dataene sammen. Læreren
printet alle søylediagrammene til
forskerne, som hadde en vanskelig oppgave.

Trinn 6: Fortell til andre
Da klassen skulle dele ville det de hadde funnet ut innså de hvor mye det var.
Men hvordan kunne resultatene deles på en måte som også var morsomt for
klassen? Nesten alle hadde skikkelig lyst til å lage en musikkvideo. Det ble et
veldig gøy prosjekt. Først ble det laget en plan for filmingen og et manus. I
manuset formulerte forskerne hva skriften i selve filmen skulle være. Alle som
ville ble med i filmen. Noen forskere heller ville være regissører bak kamera
og hjelpe med både filmingen og redigeringen. Videoen ble laget med Imovie,
og alle i klassen måtte lære hvordan dette gjøres. Noen jobbet litt mer med
redigeringen enn andre, og læreren måtte hjelpe til.

Som nevnt er det mange på skolen som ikke forstår norsk. Derfor måtte
videoen også ha en engelsk versjon slik at alle kunne forstå hva prosjektet var
om.
Link til musikkvideo på norsk

Link til musikkvideo på engelsk

Videoene ble lagt ut av læreren på skolens hjemmeside og på skolens
Facebook side. Det ble også sendt ut mail til alle foreldre og elever på skolen. I
mailen fortalte klassen om sitt prosjekt. De la med linkene til videoene, som
ble veldig populære! Det var over 140 personer som så videoene bare den
første ettermiddagen. Mange var veldig imponerte over det store prosjektet til
forskerne og den morsomme måten om å fortelle om resultatene på. Så gøy!

Da klassen kom på NRK Supernytt

Klassen ville dele prosjektet med flere så de spurte læreren om videoen kunne
bli sendt til NRK Supernytt også. Læreren gjorde det, og fikk svar. NRK
Supernytt ville ikke vise hele videoen, men de ville gjerne gjøre intervjuer med
elevene slik at de kunne fortelle om deres Nysgjerrigper-prosjekt og vise litt
av videoen i tillegg. Gjett om klassen ble glad og spent!

På grunn av Covid-19 måte læreren være reporter i saken og gjøre
intervjuene. Læreren fikk instruksjoner fra redaksjonen på NRK Supernytt om
hvordan filmingen skulle gjøres, hvilke spørsmål som skulle stilles og hvordan
filmene skulle lastes opp til NRK for videre klipping. Alle syntes dette var
veldig gøy å bli intervjuet, og her fikk elevene fortalt om hvordan de følte dette
prosjektet har vært på godt og vondt, og hva de har lært.
Dette skjedde bare noen få dager før vi skulle levere denne rapporten. Derfor
kan vi ikke fortelle mer om hvordan innslaget ble fordi det blir sendt etter at
vi har levert rapporten. Så da må rett og slett dommerne i konkurransen, og
alle som leser denne rapporten, se i arkivet til NRK Supernytt selv. Innslaget

har sikkert navnet Nysgjerrigper i seg, og muligens elever, 6. trinn og
Trondheim International School. Innslaget kommer på Supernytt 15. Mars.

Forskernes egne rapporter om prosjektet

I løpet av prosjektet måtte alle i klassen som kan skrive norsk, skrive sin egen
nysgjerrigper rapport til læreren. Rapporten måtte bli skrevet på norsk fordi
dette er et prosjekt gjort i norsktimene (selv om vi snakket mye engelsk og
laget dataene på engelsk for å inkludere alle). Da forskerne ble ferdige med
sine egne rapporter ble disse brukt som støtte da klassen skrev denne
rapporten som du nå leser, sammen i klassen (læreren viste den på tavla ved
hjelp av projektor).

Rapporten legges ut med instruks for oversetting

Siden dette var et norskprosjekt valgte altså klassen å skrive denne rapporten
på norsk med hjelp av læreren. Forskerne ønsker ikke oversette den til
engelsk, den er for stor og det er brukt utallige timer på å skrive den på norsk.
De på skolen vår (og i Norge ellers) som ønsker å lese den på engelsk kan
bruke en funksjon i Google som heter Google Translate, som oversetter skrift
(på en brukbar måte) fra ett språk til et annet. Dette kommer forskerne til å
informere om når rapporten sendes ut på mail til foreldrene og legges ut på
hjemmesiden til skolen.

Vedleggene

Forskerne har mange vedlegg for å vise hvor systematisk hele prosjektet er
satt opp. Vedleggene er sendt inn som et eget PDF-dokument fordi det er på
60 sider.
I vedleggene kan dere se:

● Manuset til eksperimentene
● Spørreskjemaet (det samme ble brukt til alle tre sangene)
● Regnearklister over alle data samlet for de tre sangene

● Skjermdump av Google Drive hvor alle data ble samlet og jobbet med
- hovedsiden som viser hvordan alle dataene ble organisert da de
skulle brukes for å svare på hypoteser
- mappene hvor forskerne hadde de ulike spørreskjemaene
- Mappene hvor forskerne jobbet med alle data samlet
- Mappene hvor forskerne jobbet med data fra alle elever
- Mappene hvor forskerne jobbet med data fra alle lærere
- Mappene hvor forskerne jobbet med data for hypotese 2
- Noen eksempler på mapper hvor data fra de enkelte gruppene slik
de ble generert rett fra GoogleForms og lagret før de ble
bearbeidet videre (7. Og 10. Trinn brukt som eksempel). Disse ble
brukt for å se på forskjeller mellom klassene for eksempel.
● Diagrammene som forskerne laget da de samlet all data
● Diagrammene som forskerne laget da de samlet all data for bare elevene
● Diagrammene som forskerne laget da de samlet all data for bare lærerne

