














«Voksne maser ofte om at vi må spise 
sun og god makpake. De sier dette 

ervibtig for at vi skal lære ting på skolen.»

Vi pratet sammen om hvorfor dette var viktig at noen 
forsket på og dette utsagnet var alle enige om:

I vårt prosjekt skal vi finne ut om det foreldrene våres 
sier er riktig.



Vi måtte prate om hva vi mente med «sunn», 
«usunn», «vanlig» og «ingen» lunsj og en elev 

skrev i hva vi ble enige om. 





På de neste sidene har vi tegnet 
hvordan vi tror det vil se ut når vi har 

spist lunsjene. 













På slutten av dagen hadde vi en type 
spømeundersøkelse der vi kryssa av 

kor leis vi følt oss

Skrivet til foreldrene våre skrev vi i sammen.

















Vanlig lunsj

(Vi klarte å slette bilder. Vi 
fant bildet på internet)



Sunn lunsj



Usunn lunsj



Ingen lunsj















Vi skrev inn tabellene på dataen til læreren. Vi 
lærte hvordan vi lager søyle diagram.











Vi så på tabellen over prøveresultatene og skrev 
ned hvordan vi hadde gjort det med ord.

BA

G

P

J

S

BA2

U

E



Seks av åtte stykker gjorde det bedre 
på usunn lunsj enn ved vanlig lunsj. Dei 
to siste gjorde det like godt på vanlig 
lunsj som ved usunn lunsj. 


Seks av åtte gjorde det best med usunn 
lunsj. 

Fem av åtte gjorde det dårligst uten 
lunsj. 

Flere gjorde det like bra uansett hvilken 
lunsj de hadde. 

De to som ikke gjorde det best med 
usunn lunsj, var 1-2 poeng i fra på sitt 
beste. 


Vi har best resultat når vi spiste usunn 
lunsj. 

Alle i klassen pratet sammen og så på hvor mange 
som hadde gjort det best etter samme lunsjen. 

Etter å ha sett på dette kom vi frem til en 
konklusjon. 



Vi pratet sammen om hvordan det var best å 
føle seg og vi var uenige om hva som var 

viktig. Alle fikk derfor si sin mening og så var 
det flertallet som bestemte. 


Vi lærte at vi synes forskjellige ting er viktige 
og at resten av verden vil kunne synes ulike 

ting også. 



Vi så på alle søylediagrammene sammen 
og prøvde å finne ut hvordan vi helst 
ønsker å føle oss på slutten av dagen. 


Vi så først at uten lunsj gjorde at to stykk 
ble litt sinte. Det ønsker vi ikke på skolen. 
Uten lunsj var det også mange som ikke 
var glad og mange var slapp. Derfor synes 
vi at vi ikke skal gå uten lunsj. 


På usunn lunsj er det fire som ikke er 
slitne, men på sunn lunsj er det bare to 
stykk som ikke er slitne. Det er litt rart. 


Usunn lunsj har to veldig glad og fem litt 
glad, mens sunn lunsj har bare en veldig 
glad og fire som var litt glad. Dette er også 
rart. 


Ingen er kvalme med vanlig lunsj. Seks var 
ikke kvalme og en var kvalm på sunn lunsj, 
og to var kvalme og 5 var ikke kvalme på 
usunn lunsj. 



Vi syntes: 

•En av oss synes det ser best ut med 
vanlig lunsj fordi vi ikke hadde noen 
kvalme. 

•To av oss syntes det var viktig at ingen 
var sinte eller kvalme og at vi ikke var 
slappe og trøtte. Derfor syntes de 
sunn lunsj så best ut. 

•Tre av oss syntes også det var viktig 
at ingen var sinte. På usunn lunsj var 
det færre som var slitne enn på sunn 
lunsj. Derfor syntes de usunn lunsj så 
best ut. Ingen var sinte, alle var vanlig 
glad eller veldig glad. 


Siden flertallet bestemmer må vi si at 
usunn lunsj gjorde at vi følte oss best 
på slutten av dagen. 



Feil kan komme av at vi var dårlige den 
dagen og at det ikke har noe med 
lunsjen å gjøre. 

Vi kan også ha blitt flinkere på prøvene 
(de var nesten like). 

Vi pratet om det var noe som kunne 
gjøre at det vi hadde funnet ut var feil. 



USUNN LUNSJ ER BEST FOR 
KONSENTRASJONEN VÅR!

Både hvordan vi følte oss 
og prøvene viste oss at: 



Det vi trodde var feil. Vi trodde sunn lunsj skulle 
gi oss best konsetrasjon. Men usunn lunsj var 

best. 


Det liker vi men ikke di voksne. Vi vil ha godteri 
til lunsj hver dag! 





På gunna corona harvi ikke blitt ferdig med å 
fotelle til andre. 


Vi har spurt rektor om å få fotelle resten av skolen 
og han sa ja.


Når vi fotele resten av skolen vil vi spørre 
rektoren om vi kan ha usunn luns hver dag.


Vi har spurt om å få sette bok på biblioteket og 
hun sa ja. 


Vi har begynt å lage infofilm for å fortelle 
foreldrene våre og andre. 


Vi vil skrive og legge ut på elevbloggen. 



Hei Øjvind. Vi har hat et Nysgjerrigperprosjek tå lurer på om 
vi kan presentere det vi har funnet ut til resten av skolen. Kan 
du og de andre lærene fine en dag dette passer? 

Med vennlig hilse fra 1-3 trinn.

E-post til rektor

Hei, «elev».

Tusen takk for spennende e-post! Jeg vil be lærerne om å 
diskutere dette på lærermøte på onsdag, så vil Rebekka 
fortelle deg hvilken dag vi har blitt enige om.

Best regards,
Øyvind Berg 
Principal / Rektor



E-post til bibliotekar

Hei Sofie

Vi har forsket på et nysgjerrigperprosjekt om lunsj og 
konsentrasjon. Vi lurer på om at vi kan lage en bok om 
nysgjerrigperprosjekt til å sette på bibloteke? Med vennlig 
hilsen 
1-3 



(«elev» filmer)snakke litt.
(«elev» snakke) mellomst.
(«elev» snakke) mye.
(«elev» snakke) mye.
(«elev» snakke) mellomst.
(«elev» snakke) litt.
(«elev» snakke) litt.

Manus
Velkommen= «elev»
Vi har hat et forskning prosjekt= «elev»
Vi har funnet ut at godteri lunsj er bedre 
for konsentrasjonen vår. Vi hadde prøver 
på slutten av dagen og da fant vi ut at 
flertallet gjorde det best på usunn lunsj= 
«elev»

Starten på planlegging av infofilm



En hilsen fra læreren
Jeg er veldig stolt og fornøyd med innsatsen og arbeidet alle elevene 
i gruppa har lagt ned i dette prosjektet. Alle har bidratt, elevene har 
vært flink til å fordele arbeidsoppgaver etter interesser og nivå. De 
har vist en stor dose samarbeidsferdigheter og har til en hver tid vært 
kreative. Elevene har selv kommet med forslagene til hvordan vi skal 
organisere arbeidet og har sammen blitt enige om den beste måten. 
De har selvsagt fått hjelp og veiledning der det har vært behov for 
det, men i en aldersblandet gruppe har vi som regel noen som 
husker hva og hvordan fra tidligere. 


Idéen til forskingsspørsmålet og prosjektet fikk de gjennom en 
episode Newton hvor Dennis skal klare seg en hel uke uten mat ( se 
link nederst på siden). En elev sa da: «Mamma sier at det er viktig å 
spise for å kunne konsentrere seg». Da sa en annen: «Det spørsmålet 
må vi ta med på listen over spørsmål!». Og slik kom spørsmålet til.


Vi voksne var ganske sikker på hva resultatet skulle bli og det tror vi 
elevene trodde også. Det blir spennende å se hva rektor svarer når 
elevene spør under presentasjonen sin for resten av skolen. 


Newton-episoden: 

https://tv.nrk.no/serie/newton/2020/DMPP21003220/avspiller 


Sjekk også ut elevbloggen vår: 

https://www.dnsb.be/elevenes-hjorne/ 


Rebekka Bjørbekk (kontaktlærer)


