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Tema Perspektiv

Miljøkunnskap, voksne 
VS. barn
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med 
Andreas, som går i klasse 6c ved Korsvoll Skole. Andreas er en 
teknologientusiast og koder som også er opptatt av miljøet. 
Gjennom "Hvorfor det?"-prosjektet ønsker han å finne ut av 
hvem som er mest opptatt av miljøet av barn og voksne. I 
episoden legger Andreas frem sine viktigste funn; hvem har mest 
kunnskap om og gjør mest for miljøet av voksne og barn, og hører 
politikerne på barna når det kommer til miljø?

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Andreas lurer på om voksne kanskje ljuger når de besvarer 
spørreundersøkelsen hans. Ingen voksne har svart at de ikke 
bryr seg noe om miljøet. Unnviker de voksne sannheten om sine 
miljøforurensende handlinger?  

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Andreas 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Miljø 
• Voksne vs. barn  
• Plakatprosjekt 
• Kildekritikk

Anbefalt lesing: 

• Abels tårn 
 

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ANDREAS
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #558 MILJØKUNNSKAP, VOKSNE VS. BARN. ANDREAS, HVORFOR DET?

Podkast  #0558



5

Podkast  #0558

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

 Her svarte barna 
riktig og foreldrene feil, 

men det tror jeg er fordi vi 
nettopp har lært om dette 

på skolen.
- Andreas
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Navn? 
Andreas N Aspelund

Skole? 
Korsvoll skole

Alder, interesser og hobby? 
11 år. Interesser: koding generelt, 
orienteringsløp

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er Andreas 11 år. Jeg har alltid 
likt teknologi.  Og jeg er opptatt 
av miljøet.  Jeg og pappa begynte 
med Scratch da jeg gikk i 4. klasse, 
og jeg deltok på alle Scratch-
kursene vi kunne delta på på 
skolen. Jeg og vennen min Even har 
lyst å starte selskap sammen. bli 
programmerere og lage apper når vi 
blir større.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
Jeg ville vinne!

Hva slags teknologi brukes der? 
Ikke noe spesielt; 
spørreundersøkelse med Forms, 
Excel for beregninger for å lage 
grafer.  (Men for tiden er det mest 
spennende med Lego MindStorm, 
ref. bildet av nybygd Rubics Kube-
løser.)

Hvorfor er det spennende? 
Problemstillingen interesserer 
meg fordi: - Miljø og klima er trolig 
den viktigste problemstillingen 
å ta tak  i verden i dag. Har barn 
skjønt det bedre enn voksne? - 
Forskningskunnskap vs det folk 
flest vet. Forholdet til kunnskap og 
kildekritikk.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
Jeg trodde barna visste mer om 
miljø og klima enn de voksne, men 
det gjorde de ikke.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Nei

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Film om Lego MindStorm roboter 
på YouTube, og om folk som løser 
Rubics kube. Lær Kidsa koding har 
vi hentet mye inspirasjon fra.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Koding (jeg koder med Scratch, 
Pyton, Micro:bit, kodespråket til 
Lego MindStorm, bittelitt html).

Hvor kan vi gå for å lære mer om 
dette? 
YouTube, kodeklubb, Teknisk 
museum P.S.: Pappa har nettopp 
fått penger fra Sparebankstiftelsen 
til å starte kodeklubb på skolen. Vi 
skal samarbeide med skolen, AKS, 
Teknisk museum bl.a.

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

Podkast  #0558
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Andreas ønsker å finne ut om de voksne 
vet hva som er mest miljøvennlig av å fly 
eller å ta båt. Hva tror du?
a) Fly er mindre miljøvennlig enn å ta båt
b) Transport med båt og fly er likestilt, og
derfor like miljøvennlig
c) Å ta båt er mindre miljøvennlig enn å
ta fly

Fly er mindre miljøvennlig enn å ta båt 10 kg storfe Lytte til barnas stemme som faktisk er 
viktige stemmer

Vet du hva som gir mest utslipp av CO2 
til atmosfæren av et storfe på 10 kg og 
en flytur fra Oslo til Trondheim?
a) Flyturen gir mest utslipp
b) Begge er like forurensende
c) 10 kg storfe

Hva kan politikerne gjøre bedre i 
miljøpolitikken?
a) Lytte til barnas stemme som faktisk er
viktige stemme
b) Øke miljøbudsjettet
c) Kutte ned på produksjon av kjøtt

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ANDREAS
ELEV
HVORFOR DET?

Podkast  #0558
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Tema Perspektiv

Hva gir grøssefølelse?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Ulrik 
og Ulrik som begge går i 6. klasse ved Korsvoll Skole. Ulrik, Ulrik 
og Sandre bestemte seg å forske på grøssing da de kom over 
begrepet ASMR (autonom sensorisk meridiansk respons) på 
YouTube. De tok lydopptak av forskjellige lyder som de spilte av 
i ørene på andre personer, for så å undersøke om dette skapte 
grøssing. I episoden forteller de om sine viktigste funn; hva er 
det som gir mest grøss og hvem grøsser mest av voksne og barn? 
Advarsel: fæle grøsselyder i episoden!! 

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Ulrik og Ulrik vil forske mer, og vet allerede hva neste prosjekt er. 
Hvorfor er prosjektet “Hvorfor det?” et godt eksempel på hvordan 
man kan øke entusiasmen og nysgjerrigheten til barna? 

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Ulrik og Ulrik 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Forskjell mellom jenter og gutter
• Forskjell mellom barn og voksne 
• Forsker-kitt  
• ASMR

Anbefalt lesing: 

• Youtube - her kan du lære masse!  
Newton

 

KIDSTECH med Ulrik og Ulrik, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ULRIK OG ULRIK
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #559 HVA GIR GRØSSEFØLELSE?. ULRIK OG ULRIK, HVORFOR DET?

Podkast  #0559
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KIDSTECH med Ulrik og Ulrik, Hvorfor det?

 Barn og voksne og 
jenter og gutter reagerer 
forskjellig på grøssing.

- Ulrik og Ulrik
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Navn? 
Ulrik Lie-Eriksen 
Samarbeidspartner Sandre er på 
ferie i Thailand, så vitenskapelig 
assistent Ulrik Jørstad blir med i 
intervjuet.

Skole og klasse? 
Korsvoll skole
Alder, interesser og hobby? 
8 år, fantasilek med venner, lese 
spennende bøker, Lego, taekwondo 
og slalom
Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er Ulrik Lie-Eriksen, 8 år, bor i 
Oslo. Jeg er nysgjerrig og synes det 
er spennende å finne ut av ting.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
At man kan lære av alt man gjør, 
også av å se på Youtube. Der hørte 
jeg om begrepet ASMR, som vi 
bestemte oss for å forske på.

Hva slags teknologi brukes der? 
Vi brukte mest hjernen vår, 
nysgjerrighet, og så lagde vi et 
forskerkit med utstyr til å teste 
fire lyder: tavle, isopor, gaffel og 
tallerken og mandler som vi spiste 
for å smatte i øret på folk. Vi lagde 

også et skjema på datamaskinen, 
og vi fikk hjelp av mammaen til 
Sandre med å putte svarene på 
skjemaene inn i et datasystem 
for forskere. I det datasystemet 
kunne man lage diagrammer som vi 
klistret på plakaten.

Hvorfor er det spennende? 
Det var gøy å samarbeide om 
forskningen. Det var spennende å 
teste de forskjellige lydene.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
Det var mest bare gøy. Gøy at noe 
jeg så på Youtube kunne bli et helt 
forskningsprosjekt.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Jeg samarbeidet med Sandre, 
men han er på ferie nå. Mammaen 
hans er psykolog og forsker selv. 
Mammaen min jobber også med 
forskning. De hjalp oss å finne 
ut hvordan vi skulle få til å gjøre 
prosjektet. Ulrik Jørstad, som er 
med på tirsdag, hjalp oss underveis 
som vitenskapelig assistent. Han 
hjalp med testing av noen naboer, 
og da jeg testet klassen på skolen.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Youtube, Newton og Supernytt på 
NRK Super, og litt lærerne på skolen 
og AKS.  William Wenton-serien av 
forfatter Bobbie Peers.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
At vi passer på miljøet. Lage noen 
oppfinnelser som gjør at man rette 
opp i miljøet.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Newton, William Wenton-serien av 
forfatter Bobbie Peers.

Hvor kan vi gå for å lære mer om 
dette? 
Overalt, verden er spennende. Til 
Youtube kan være starten på et 
stort prosjekt!

KIDSTECH med Ulrik og Ulrik, Hvorfor det?

Podkast  #0559
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Ulrik og Ulrik brukte ASMR som metode i 
sin forskning. Hva står forkortelsen for?
a) A: Hvilken kilde du kan kontrollere,
S: Sansestimuleringen, M: Når
sanseopplevelsen når bunn, R: At
sansene får reaksjoner
b) A: Noe spontant som du ikke kan
kontrollere, S: En sanseopplevelse, M:
Noe sterkt som når en topp, R: At det er
en reaksjon på noe
c) A: Argument, S: Svar, M: Mening, R:
Reaksjon

A: Noe spontant som du ikke kan 
kontrollere. S: En sanseopplevelse. M: 
Noe sterkt som når en topp. R: At det er 
en reaksjon på noe

Hjernen blir ikke overrasket Sette brannmur med aldersgrense slik at 
barna trygt kan surfe på nett

Ulrik og Ulrik avslører hvorfor vi ikke kan 
bli kilt av oss selv. Hvorfor det?
a) Hjernen blir ikke overrasket
b) Vi kiler ikke oss selv godt nok
c) Kilingen må komme fra noen andres
hudfriksjon enn vår egen som vi er vant
til

Hvordan kan voksne styrke nysgjerrighet 
og læring på internett til barn uten å 
være redd for fallgruver for barn på nett?
a) Sette brannmur med aldersgrense slik
at barna trygt kan surfe på nett
b) Sitte sammen med barna imens de
surfer på nett
c) Dele skjermbilde på egen datamaskin
for å overvåke hva barna går inn på

KIDSTECH med Ulrik og Ulrik, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ULRIK OG ULRIK
ELEV
HVORFOR DET?

Podkast  #0559
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Tema Perspektiv

Sjakk - det beste 
åpningstrekk?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Sondre 
og Max som begge går i 4. klasse ved Korsvoll Skole. Både Sondre 
og Max er med i en sjakk-klubb, og bestemte seg for å forske 
på ulike sjakktrekk for å finne ut av hvilket som er det beste 
åpningstrekket. Begge tenkte det ville være morsommere å finne 
ut av dette selv istedenfor å lese det i en bok. I episoden forteller 
de om det overraskende trekket de til slutt kom frem til. I tillegg 
forteller de om hvorfor det lønner seg å være uthvilt når man 
spiller sjakk.

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Hvordan kom Sondre og Max fram til det de mener er det beste 
åpningstrekket i sjakk? 

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Sondre og Max 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Sjakk 
• Nye sjakktrekk  
• Store sjakkspillere  
• Magnus Carlsen

Anbefalt lesing: 

• Hvorfordet.no  
• Boken "Lær sjakk - fra nybegynner til 

turneringsspiller" av Øystein Brekke
 

KIDSTECH med Sondre og Max, Hvorfor det? 

KIDSTECH
SONDRE OG MAX
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #560 SJAKK - DET BESTE ÅPNINGSTREKK?. SONDRE OG MAX, HVORFOR DET?

Podkast  #0560
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KIDSTECH med Sondre og Max, Hvorfor det?

 Vi bestemte ulike 
første-trekk, så prøvde vi å 
spille mot datamaskinen 
med disse trekkene også 
lot vi også datamaskinen 
spille mot seg selv for å se 
hvordan de ulike trekkene 

påvirket spillet.
- Sondre og Max
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Hvem er dere, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Vi er elever på Korsvoll skole 
i 4. klasse. Vi var med på en 
forskerkonkurranse som heter: 
"Hvorfor det?" og lagde et prosjekt 
sammen om hva som er det beste 
åpningstrekket i sjakk. Vi er med i 
sjakk-klubb begge to og det er gøy 
å finne ut nye ting selv ved å teste 
ut, i stedet for å lese det i en bok.

Hva er det viktigste dere vil vise 
med prosjektet deres? 
Selv om det er spilt sjakk i flere 
hundre år, er det fortsatt mulig å 
finne ut nye måter å spille på. Vi 
ville starte med å teste ut ulike 
åpningstrekk. Vi hadde en ide 
om hva vi skulle finne ut, men 
forskningen visste noe helt annet. 
Vi fikk også ut et annet funn i 
undersøkelsen: Det lønner seg å 
være uthvilt når man spiller sjakk.

Hva slags teknologi brukes der? 
Mobiltelefon/Ipad til å registere og 
spille mot en datamaskin (Chess.
com) og regneark til å analysere 
resultatene (Google sheets).

Hvorfor er det spennende? 
Vi er begge ivrige sjakkspillere, og 
synes det var artig med et prosjekt 
som kunne gjøre oss enda bedre. 
Resultatet vi fikk, at a4 var det 
beste åpningstrekket, var noe helt 
annet enn det vi hadde forventet. 
Chess.com viser at dette trekket er 
brukt veldig lite, kanskje ingen har 
testet dette før?

Hva synes du er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
Det var ikke lett å finne ut hvordan 
vi skulle passe på at det ikke bare 
var tilfeldigheter som påvirket 
resultatene i undersøkelsen. Vi 
måtte derfor spille ganske mange 
kamper og måtte prøve å spille 
like mange ganger med de ulike 
trekkene.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Vi spilte sjakk sammen og hver 
for oss (til sammen 92 partier) 
og så møttes vi noen ganger for å 
analysere resultatene og lage en 
presentasjon.

Hvem inspirerer dere, 
internasjonalt og nasjonalt? 
Magnus Carslen, Torstein Bae og 
Frode Urkedal

Hva tror dere er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Gode sjakktrekk!

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
"Lær sjakk - fra nybegynner til 
turneringsspiller" av Øystein Brekke 
Se på sjakk på TV

Hvor kan vi gå for å lære mer om 
dette? 
Bli med i en sjakklubb i nærheten 
av deg.

KIDSTECH med Sondre og Max, Hvorfor det?

Podkast  #0560
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Hva ønsker Max og Sondre å finne ut av i 
forskningsprosjektet sitt?
a) Hvorfor det ikke går an å spille helt
likt i sjakk
b) Om synkroniserte åpningstrekk gjør
det umulig å sette motspilleren i sjakk
matt
c) Om det finnes ett beste starttrekk

Om det finnes ett beste starttrekk Overraskende trekk var ikke simulert nok 
ganger i maskinen som gav mennesket 
fordelen

Å være uthvilt

Hvordan kan et menneske vinne over en 
datamaskin i sjakk?
a) Overraskende trekk var ikke simulert
nok ganger i maskinen som gav
mennesket fordelen
b) Datamaskinen er programmert til å
tape 1:100 000 000 ganger. Mennesket
traff denne sannsynligheten
c) Datamaskinen kortsluttet

Hva fant Max og Sondre ut av var veldig 
essensielt for å spille bra sjakk?
a) Alltid være den første til å spille ut
kongen
b) Nok treningstimer på hurtigsjakk
c) Å være uthvilt

KIDSTECH med Sondre og Max, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
SONDRE OG MAX
ELEV
HVORFOR DET?

Podkast  #0560
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Tema Perspektiv

Mobilbruk og øyekontakt
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Anne 
Birgitte, Norna, Julie og Amalie, som alle går i 7. klasse ved 
Korsvoll Skole. Gjennom "Hvorfor det?"-prosjektet har de forsket 
på blikkontakt og hvorvidt en mobilfri skole vil kunne gjøre at 
elever blir mer sosiale med hverandre. I episoden deler de sine 
erfaringer gjennom forskningsprosjektet og kommer med sine 
egne regler og retningslinjer for sunn mobilbruk. 

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Hva synes du er det viktigste poenget som kommer fram i 
forskningsprosjektet til Anne Birgitte, Norna, Amalie og Julie? 

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Anne, Norna, Julie og Amalie 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mobilfri skole 
• Øyekontakt 
• Den oppvoksende generasjon 
• Samarbeid

Anbefalt lesing: 

• www.Hvorfordet.no
 

KIDSTECH med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ANNE BIRGITTE, NORNA, 
JULIE OG AMALIE
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #561 MOBILBRUK OG ØYEKONTAKT. ANNE BIRGITTE, NORNA, JULIE OG AMALIE, HVORFOR DET?

Podkast  #0561
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KIDSTECH med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, Hvorfor det?

 Vi fant ut at 
snakking påvirker 
mobilbruk, og på 

"mobilskolen" var det 
flere som satt alene, mens 

på skolen hvor det var 
mobilfrie var det færre 

som satt alene.
- Anne Birgitte, Norna, 

Julie og Amalie
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Navn: 
Anne Birgitte, Norna, Amalie og 
Julie.   
 
Skole:  
Korsvoll skole 
 
Hva er det viktigste dere vil vise 
med prosjektet ditt? 
Vi forsket på mobilbruk og hvordan 
dette påvirker barns liv. Vi hadde 
en hypotese før vi begynte. Vi 
trodde at på mobilfrie skoler ville 
elever være mer sosiale og fysisk 
aktive. For å undersøke om elevene 
var sosiale så vi på øyekontakt og 
hvorvidt elevene ser på hverandre 
eller har nesen i mobilen hele tiden. 
Vi fant ut at snakking påvirker 
mobilbruk, og på "mobilskolen" var 
det flere som satt alene, mens på 
skolen hvor det var mobilfrie var 
det færre som satt alene. 
 
Hvorfor er det spennende? 
Grunnen til at vi valgte å forske på 
dette var at vi hadde veldig lyst til 
å ta frem mobilen i friminuttene, 
men vi lurte på om det påvirket 
øyekontakten og det sosiale livet. 
Man bruker gjerne mobilen så ofte 
at man glemmer av å være sammen 
med andre. 

Samarbeider dere med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Vi var fire som samarbeidet. Da var 
vi fire hjerner og vi fungerte bra 
sammen. 

KIDSTECH med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, Hvorfor det?

Podkast  #0561



KURS SPØRSMÅL

RIKTIG SVAR

19

Hvorfor mener Anne Birgitte, Norna, 
Julie og Amalie at det er gøy å sitte på 
telefonen?
a) På mobilen kan de surfe på nettet og
sjekke ut nye innlegg fra Youtube
b) Det er så mye som skjer der inne,
og det er så mye man kan gjøre med
mobilen
c) Det er mer kunnskap på mobilen de
heller vil søke på enn å høre på hva
læreren forteller om i timen

Det er så mye som skjer der inne, og det 
er så mye man kan gjøre med mobilen

Lærerne må passe bedre på Snakking påvirkes av mobilbruken. 
På den mobilfrie skolen satt ingen 
barn alene, mens på den skolen hvor 
mobilbruk var lov var det flere som satt 
alene

Jentene besøkte en mobilfri skole, men 
der lurte elevene seg unna for å sjekke 
mobilen. Hva mener jentene burde gjøres 
for å opprettholde skolen mobilfri?
a) Det går ikke ann å opprettholde en
skole 100% mobilfri
b) Lærerne må passe bedre på
c) Man bør få anmerkning hvis man har
med seg telefonen på skolen

Hva var konklusjonen på jentenes 
forskningsprosjekt?
a) Jentene fant ut at elevene på den
mobilfrie skolen hadde flere venner
b) At mobilbruken gjorde barna mer
sosiale siden de alle kunne samles over
hva som skjedde på mobilen og spille
med hverandre i friminuttet over spill
som var på mobilene
c) Snakking påvirkes av mobilbruken.
På den mobilfrie skolen satt ingen
barn alene, mens på den skolen hvor
mobilbruk var lov var det flere som satt
alene

KIDSTECH med Anne Birgitte, Norna, Julie og Amalie, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ANNE BIRGITTE, 
NORNA, JULIE OG 
AMALIE
ELEV
HVORFOR DET?
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Tema Perspektiv

Trener du nok?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Elio 
som går i 4. klasse ved Skøyen Skole. I episoden forteller Ruth 
om hvorfor hun startet bevegelsen «Hvorfor det?». Elio er en av 
prosjektdeltakerne i denne bevegelsen, og han ble med fordi 
han var nysgjerrig på om familien holdt seg i god nok form. I 
episoden deler Elio sine erfaringer etter å ha brukt skritteller og 
treningsapper på mobilen, og han svarer på spørsmålet om hvor 
mye barn og voksne egentlig burde trene. 

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Hvorfor er det viktig for både voksene og barn å være aktive, og 
bør barn egentlig trene? 

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Elio 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mobil-app for trening  
• Fysisk aktivitet  
• Kosthold  
• Kulturforskjeller på mat

Anbefalt lesing: 

• helsedirektoratet.no
 

KIDSTECH med Elio, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ELIO
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #562 TRENER DU NOK?. ELIO, HVORFOR DET?

Podkast  #0562
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KIDSTECH med Elio, Hvorfor det?

 Det er viktig å trene 
masse, for å bli god på det 
man vil. Også tror jeg man 
tenker bedre på skolen hvis 

man trener før skolen.
- Elio



Intervju
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Navn? 
Elio Mona

Skole? 
Skole: Skøyen

Alder, interesser og hobby? 
Alder: 9 år Interesser: Fotball, 
slalom, håndball og iPad Hobby: 
Telttur

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er Elio og det startet med at jeg 
fikk masse lego og en iPad da jeg 
var liten.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
Finne ut om vi trener nok. Men 
også finne ut av hvorfor pappa blir 
feitere og feitere.

Hva slags teknologi brukes der? 
Vi brukte skritteller og 
treningsapper på mobilen for å 
finne ut av hvor mye vi trente hver 
dag.

Hvorfor er det spennende? 
Pappa tror han trener nok, men han 
blir bare blir feitere og feitere. Det 
var derfor spennende å bruke 

skritteller og treningsapper for å 
se om pappa og resten av familien 
egentlig trener nok eller bare 
skryter.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
Det var å finne ut om pappa virkelig 
trente nok eller om det var noe 
annet han ble feitere av. Som 
sjokolade.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
jeg samarbeidet med hele familien 
min, som rapporterte til meg hvor 
mye de hadde trent hver dag i en 
uke.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Albert Einstein, Birk Ruud, Østein 
Bråten, og så klart Kattekryp.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Trene masse for å bli flink i det du 
liker å holde på med.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Finne en treningsapp som hjelper 
deg med det du skal bli flink på. Og 
Youtube.

Hvor kan vi gå for å lære mer om 
dette? 
På trening (+ i appstore og på 
helsedirektoratet).

KIDSTECH med Elio, Hvorfor det?

Podkast  #0562
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Hvordan skaper man bevegelser blant 
barn og voksne, ifølge Ruth?
a) Man bruker apper for å holde på
motivasjoen
b) Man må tro på at det er viktig for
kropp og helse og bry seg om det
c) Man arrangerer fellesaktiviteter slik at
man kan trene og være sosial samtidig

Man må tro på at det er viktig for kropp 
og helse og bry seg om det

Barna har glød i øynene som et tegn på 
en indre drivkraft og nysgjerrighet

Vi bør spise mer grønnsaker og frukt

Hvilke egenskaper har barn til å kunne 
endre verden?
a) De handler uten å tenke seg så mye
om, og med det følger nytenkende
løsninger
b) Barna er ikke like redd som voksene til
å stille spørsmål
c) Barna har glød i øynene som et tegn
på en indre drivkraft og nysgjerrighet

Hva mener Elio at nordmenn bør lære om 
kosthold fra land som Spania?
a) Vi bør spise mer grønnsaker og frukt
b) Vi bør spise oftere
c) Vi bør spise senere på kvelden

KIDSTECH med Elio, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ELIO
ELEV
HVORFOR DET?

Podkast  #0562



Podcaster gjort i samarbeid med:

Lytt til podcast

24

Tema Perspektiv

Hvordan skyte en fotball 
for å få et presist skudd?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Elias og 
Ole som går i 4. klasse på Veitvet Skole. Elias og Ole er to 
fotballinteresserte gutter som gjennom hvorfor det?-prosjektet 
har forsket på hvordan man blir bedre fotballspillere. I episoden 
forteller de hva de har lært gjennom prosjektet: hvordan man 
forsker på fotball, hvilket utstyr man burde bruke, samt hvordan 
man bør treffe ballen for å få et mest mulig presist skudd.

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Kan Fifa hjelpe deg å bli en bedre fotballspiller i virkeligheten?

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Elias og Ole 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ulike spark  
• Utstyr 
• God forskningsmetode

Anbefalt lesing: 

• Hvorfordet.no
 

KIDSTECH med Elias og Ole, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ELIAS OG OLE
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #563 HVORDAN SKYTE EN FOTBALL FOR Å FÅ ET PRESIST SKUDD?. ELIAS OG OLE, HVORFOR DET?

Podkast  #0563
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KIDSTECH med Elias og Ole, Hvorfor det?

 Læreren vår 
fortalte om “hvorfor 

det” og hun viste oss at 
det var kjempekult, så 
da meldte vi oss på. Og 
vi lærte masse og fikk 

publikumsprisen.
- Elias og Ole



Intervju
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Navn? 
Ole Berge-Bang

Skole og klasse? 
Embla. Skøyen skole

Alder, interesser og hobby? 
8 år. Fotball, venner og film. Hobby: 
Fotball, håndball, badmington og 
slalåm.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i forskning? 
De viste oss det på skolen, og så 
synes vi det så kult ut å forske. Så 
begynte vi bare.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
Hvilke spark som er best i fotball, 
fordi vi har lyst til å bli bedre. Og vi 
snakker om hva som er best blant 
venner.

Hva slags teknologi brukes i 
prosjektet? 
iPad
Hvorfor er det spennende? 
Mange spiller fotball, og synes det 
er gøy med fotball. Og derfor ville 
vi forske på det. Vi synes fotball er 
kjempe gøy.

Hva var utfordringene med 
prosjektet? 
Man måtte møtes mange ganger 
og brukte mye tid hver gang. Og vi 
måtte lære en helt ny app - ExCeL. 
Og resultatet ble forskjellig om vi 
ble slitne eller ikke. Og resultatet 
kom an på hva slags skudd vi 
brukte - skudd på mål, pasning 
eller langpasning. Og hva er egentlig 
et presist skudd.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Ja, samarbeidet med partneren min 
Elias. Vi var mye alene og gjorde 
det. Vi spilte fotball, og vi skrev 
mest på plakaten.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt?  
Norge: En lærer på skolen 
inspirererte oss til være med på 
hvorfor det. Og hverandre. I verden: 
Liverpool inspirerte oss til å ta med 
merket deres på plakaten, og forske 
på fotball.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Å ha en jobb.

KIDSTECH med Elias og Ole, Hvorfor det?
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Hvor mange pasninger måtte Elias og Ole 
utføre for å finne ut av sin undring?
a) 263 pasninger og 99 spark
b) 100 pasninger og 99 spark
c) 99 pasninger og 100 spark

263 pasninger og 99 spark Forskjellen er at man bruker forskjellige 
sider av foten

Si ifra til treneren slik at de andre på 
laget også kan teste forskjellene mellom 
å skyte med forskjellige deler av foten 
for erfaring

Hva er den største forskjellen på en 
pasning og et spark ifølge Elisa og Ole?
a) Det er ingen forskjell, en pasning og et
spark er det samme
b) Hvor mye kraft du bruker
c) Forskjellen er at man bruker
forskjellige sider av foten

Hvordan har gutta lyst til å videreføre 
sitt forskningsresultat?
a) Si ifra til treneren slik at de andre på
laget også kan teste forskjellene mellom
å skyte med forskjellige deler av foten
for erfaring
b) De skal lage en Youtube film om
hvordan man kan skyte en ball på ulike
måter
c) De skal lage en fotballblogg

KIDSTECH med Elias og Ole, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ELIAS OG OLE
ELEV
HVORFOR DET?
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Tema Perspektiv

Hvorfor blir jeg sint når 
jeg spiller dataspill?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Andreas 
som går i 5. klasse ved Skøyen Skole. Andreas er en lidenskapelig 
gamer som gjennom hvorfor det?-prosjektet har forsket på hvilke 
dataspill man bør spille og om de følelsene man får når man 
spiller. Hvorfor blir man ofte aggressiv når man spiller dataspill? 
Og hvordan kan man tilrettelegge for at barn kan spille og ikke 
kjenne på de sinte følelsene?

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Skal barna kun disponeres for spill som bringer følelser som 
“glad” og “normal”, eller skal voksne også tillate barna å spille spill 
som bringer følelser som “lei seg”, “sint” og “sur”?

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Andreas 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Ulike E-spill 
• Tilrettelegging  
• Tidsstyring

Anbefalt lesing: 

• Skøyen skole Hvorfordet
 

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ANDREAS
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #564 HVORFOR BLIR JEG SINT NÅR JEG SPILLER DATASPILL?. ANDREAS, HVORFOR DET?

Podkast  #0564
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KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

 Jeg har lyst til å 
spille, men jeg blir sint 

noen ganger når jeg spiller. 
Dette synes jeg er rart så 

det ville jeg finne ut av ved 
å forske på det.

- Andreas



Intervju
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Navn?  
Andreas Schley Vestre.

Skole?  
Skøyen skole.

Alder, interesser og hobby? 
10 år, Dataspill, liker å bygge ting, 
bandy, speider.

Hvem er du, og hvordan ble du 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Jeg er Andreas og går på Skøyen 
skole. Jeg ble interessert i dataspill 
når storebroren min fikk minecraft 
på iPaden. Interessant fordi barn 
og ungdom gamer veldig mye. 
Mange hevder at noen spill leder 
til aggressiv adferd og kobler 
det til voldshendelser.  Denne 
undersøkelsen gir et litt annet 
perspektiv fra en lidenskapelig 
gamer.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
Hvilke dataspill man bør spille.

Hva slags teknologi brukes der? 
Data og tv.

Hvorfor er det spennende? 
Det er spennende på grunn av at 
jeg liker å spille data og TV-spill, 
men så blir jeg veldig sint også når 
jeg spiller.

Hva synes du er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
At det går an å synes noe er veldig 
gøy men så kan man fort bli veldig 
sint og lei.

Samarbeider du med andre om 
prosjektet, og hvordan? 
Nei.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
Victor i flipklipp på Nrksuper.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Vite hvordan og hvorfor man blir 
påvirket av spill.

Anbefalt lesing/seing om ditt felt? 
Jeg har søkt på internett for å finne 
ut mer.

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

Podkast  #0564
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Akkurat som at barn kan også voksne 
bli sinte når de spiller spill, men hva 
skyldes det?
a) Voksene blir ikke sinte når de spiller
spill, de blir bare litt frustrerte
b) Man blir oppslukt i den verdenen man
er i og det er frustrerende å bli dratt ut
på feil tidspunkt
c) Barn blir ikke sinte i spill, det er det
kun voksene som blir

Man blir oppslukt av verdenen man er i 
og hvor vondt det da er å blir dratt ut på 
feil tidspunkt

Fordi at funksjonen i spillet gjør at det 
er ulike måter å lagre på, og noen spill 
bruker lang tid på å lagre hvor man kan 
risikere å miste det man har gjort

Det er ikke volden, men 
vanskelighetsgradene man blir frustrert 
over

Hva forteller Andreas oss om hvorfor 
man gjerne blir sint når mamma eller 
pappa kaller på middag midt i et spill?
a) Fordi at funksjonen i spillet gjør at det
er ulike måter å lagre på, og noen spill
bruker lang tid på å lagre hvor man kan
risikere å miste det man har gjort
b) Fordi det er unødvendig å slutte å
spille hvis man ikke er sulten
c) Fordi spillet er mer sosialt enn å være
med familien

Hva er svaret til Andreas på hvorvidt 
barn får følelsesutbrudd av vold i 
dataspill?
a) Det går fint så lenge de voksne er
tilstede og støtter med gode ord om at
det som skjer i dataspillet ikke er farlig
på ekte
b) Det er ikke volden, men
vanskelighetsgradene man blir frustrert
over
c) Barna blir ikke noe særlig påvirket av
voldelige scener i dataspill, men de kan
bli litt redde hvis det er mørkt ute

KIDSTECH med Andreas, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
ANDREAS
ELEV
HVORFOR DET?
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Tema Perspektiv

Papirfly - flyr store eller 
små lengst?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija og Ruth med Johan, 
Jones og Osman som går i 4. klasse på Veitvet Skole. Gjennom 
Hvorfor det?-prosjektet har de forsket på papirfly. I episoden deler 
de sine erfaringer rundt det å være med på prosjektet i tillegg til å 
svare på det store spørsmålet: flyr det lille papirflyet lengts fordi 
det er lettest?

Om bedriften
Hvorfor det? Er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir.

Refleksjon
Hva er fordelen med barn og voksene som tenker sammen for å 
finne løsninger?  

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Johann, Jones, Osman 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Mobilfri skole 
• Fysisk aktivitet  
• Kosthold  
• Kulturforskjeller

Anbefalt lesing: 

• Hvorfor det
 

KIDSTECH med Johann, Jones, Osman, Hvorfor det? 

KIDSTECH
JOHANN, JONES, OSMAN
ELEV
HVORFOR DET?

PODKAST #565 PAPIRFLY - FLYR STORE ELLER SMÅ LENGST?. JOHANN, JONES, OSMAN, HVORFOR DET?

Podkast  #0565
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KIDSTECH med Johann, Jones, Osman, Hvorfor det?

 Vi brukte 
målebånd, kastet flyene 

opp og målte. Så gjorde vi 
det ti ganger hver på den 

store og den lille.
- Johann, Jones, Osman



Intervju
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Navn? 
Papirfly gruppen Johann, Jones og 
Osman.

Skole? 
Veitvet.

Alder, interesser og hobby? 
Jones 9 fotball gaming Johann 9 
innebandy, lego, tegning, gaming 
Osman 9 fotball, gaming

Hvem er dere, og hvordan ble dere 
interessert i teknologi/innovasjon? 
Vi ble interessert i forskning 
gjennom hvorfor det prosjektet.  Vi 
likte å få en mulighet til å finne ut 
svar på spørsmål vi lurte på.

Hva er det viktigste dere vil vise 
med prosjektet ditt? 
Papirfly gruppen - Hvor langt flyene 
klarte å fly.

Hva slags teknologi brukes der? 
Vi brukte ikke så veldig mye 
teknologi.  Kamera for å ta bilder og 
telefon for å ta tiden.

Hvorfor er det spennende? 
Papirfly gruppen  - Vi liker å lage 
papirfly og vi var nysgjerrige på var 
som var best av et lite og et stort 
papirfly

Hva synes dere er interessante 
dilemmaer fra prosjektet? 
Papirfly gruppen – Vi synes at det 
var artig å forske på størrelse på 
papirflyene, men vi tenker at vi 
kunne også forsker på forskjellige 
type fly og forskjellige materialer.

Hvem inspirerer deg, internasjonalt 
og nasjonalt? 
De som fant opp flyet.

Hva tror du er viktig å kunne for 
fremtiden? 
Vi synes at det er viktig å lære mer 
om svarte hull, hva er sterkest av 
løver og tiger og hvordan vi kan lage 
bedre fly og mer miljøvennlige fly.

KIDSTECH med Johann, Jones, Osman, Hvorfor det?
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Hva fant Johan, Jones og Osman ut 
guttene ut av fløy lengst av det store og 
det lille papirflyet?
a) Det lille fløy lengst
b) Begge fløy like langt
c) Det store fløy lengst

Det store fløy lengst Nesten dobbelt så langt Nei, det store papirflyet fløy lengst

Hvor mye lengre fløy det store papirflyet 
enn det lille?
a) Nesten dobbelt så langt
b) Det fløy ikke lengre enn det lille
c) Det fløy 3,7 meter lengre

Fløy det lille papirflyet lengst fordi det 
er lettest?
a) Ja
b) Nei, det store papirflyet fløy lengst
c) Det vet man ikke

KIDSTECH med Johann, Jones, Osman, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/

KIDSTECH
JOHANN, JONES, 
OSMAN
ELEV
HVORFOR DET?
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Tema Perspektiv

Hva liker vi mest å se på?
I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med Eli Aspelund som 
er partner i "hvorfor det?"-prosjektet og Ildri som går i 6 klasse 
på Korsvoll skole. Ildri har sammen med sin venninne Susanne 
forsket på hva slags underholdning både voksne og barn ser på 
og hvordan. I episoden forteller Ildri blant annet om hvor lang tid 
barn og voksne i gjennomsnitt bruker foran en skjerm hver dag.

Om bedriften
Hvorfor det? er en forskerutstilling der barn og unge viser 
fram egen forskning på selvvalgte spørsmål. Utstillingen kan 
arrangeres av foreldre ved en skole, skolefritidsordningen/
aktivitetsskolen eller av lærere som del av undervisningen. 
Deltakerne arbeider med prosjektene gjennom noen uker og 
bruker "Nysgjerrigpermetoden". Hvorfor det? er en non-profitt-
organisasjon ledet av Ruth Aga og støttes av samarbeidspartnere 
som Nysgjerrigper, Akademiet for yngre forskere, 
Sparebankstiftelsen DNB, PROFORSK og Udir. Podcasten er laget 
i samarbeid med «Hvorfor det? - en forskningsutstilling for barn» 
Ønsker du å gi ditt barn økt forskningslyst og mestringsfølelse? 
Send oss epost: kontakt@hvorfordet.no og sjekk ut www.
hvorfordet.no

Refleksjon
«Hvorfor det?» bidrar til at barn får bruke sin nysgjerrighet og 
undring på en gøy og lærerik måte. Kan barns nysgjerrighet også 
bidra på andre områder i samfunnet, og burde barn ha en større 
innflytelse på hva som blir lært bort i skolen?

Tema:  KIDSTECH 

Gjest:    Ildri og Susanne 

Språk:  NORWEGIAN

Perspektiv: CHILDREN

Innspilt: OSLO

Vert:  Silvija Seres

Du vil LØRNE om: 

• Youtube vs. Tradisjonell TV 
• Forskjell på barn og voksne 
• Skjermbruk

Anbefalt lesing: 

• https://www.hvorfordet.no/
 

KIDSTECH med Ildri og Susanne, Hvorfor det? 

KIDSTECH
ILDRI OG SUSANNE
ELEV
HVORFOR DET?
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 Vi fant ut at de som 
ser på youtube, ser mye 

mer på TV enn de andre. 
Det er nok fordi man får 

forslag på nye videoer 
etter man er ferdig med 
en video, da klarer man 

kanskje ikke stoppe.
- Ildri og Susanne
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Navn? 
Ildri.

Skole og klasse? 
Korsvoll Skole, 6. klasse.

Hva er det viktigste du vil vise med 
prosjektet ditt? 
Jeg og min venninne Susanne 
gjorde en undersøkelse om hva 
folk liker å se på, hvor vi spurte 48 
personer. Halvparten av disse var 
voksne og den andre halvparten 
barn. Kanalene vi sammenliknet 
med var YouTube, NRK, Netflix 
og Viaplay. Vi fant ut at barn 
helt klart ser mest på YouTube 
(tre fjerdedeler av tiden). Voksne 
derimot ser mest på NRK.

Hva synes du var overraskende med 
prosjektet ditt? 
I gjennomsnitt bruker man omtrent 
2 timer hver dag foran skjermen, 
og barn bruker bare litt mer tid enn 
voksne. Det var litt overraskende. 
En annen ting er at de som ser 
mest på YouTube har mer skjermtid 
hver dag sammenliknet med andre. 
Det kan være fordi at man etter å 
ha sett ferdig en video får forslag 
om andre videoer som ligner. Da 
klarer man kanskje ikke å stoppe. 

De som ser mest på NRK derimot 
bruker mindre tid bak skjermen, 
det kan være fordi det er lettere 
å planlegge på forhånd hvor lenge 
man skal se.

Hvorfor er det spennende? 
Alle ser på en skjerm hver dag. 
Derfor lurte vi på hva de egentlig 
ser på, og hva er det de egentlig 
gjør bak den skjermen. Det er nyttig 
å vite hva folk egentlig bruker tid 
på.

Er det noen andre områder du 
kunne tenkt deg til å forske på i 
fremtiden? 
Klima.

KIDSTECH med Ildri og Susanne, Hvorfor det?
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Hvilken type undersøkelser driver 
«Hvorfor det?» med?
a) Barn og foreldre skriver ned ulike
spørsmål som barna lurer på, som
forskere senere svarer på
b) Lærere lager spørreundersøkelser for
barn, hvor svarene deres blir registrert og
brukt i forskningsrapporter
c) Barn lager selv hypoteser, og bruker
en kvantitativ forskningsmetode hvor de
stiller spørsmål og måler opp svarene

Barn lager selv hypoteser, og bruker en 
kvantitativ forskningsmetode hvor de 
stiller spørsmål og måler opp svarene

Barna velger selv spørsmål og tema ut 
fra egne interesser

YouTube

Hvilke temaer blir forsket på?
a) Lærere velger tema, og barna lager
dermed spørsmål ut fra dette
b) Barna velger selv spørsmål og tema ut
fra egne interesser
c) Barna sender inn forslag til spørsmål
og lærere velger ut

Hvilken plattform bruker barn flest i 
følge «Hvorfor det?» sin undersøkelse?
a) Facebook
b) YouTube
c) TikTok

KIDSTECH med Ildri og Susanne, Hvorfor det?

Scann og besøk bedriften
https://www.hvorfordet.no/
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Lørn manifesto 
Ingen bør kaste bort tid og penger på ferdigheter som snart er ubrukelige. Vi 
må lære relevante ting for den fremtiden vi skal inn i. En reklame spør: do you 
think it is about mindset or skillset? Svaret er: BOTH! Mindset uten skillset er 
ubrukelig; skillset uten mindset er rettningsløs.

Skillsa for fremtiden vil være en kombinasjon av teknologisk kunnskap og mot 
til å tenke selv. Vi må tørre å mene noe om hvordan denne fremtiden skal være, 
for å kunne ta aktive valg.Det er for enkelt å si at «vi bare lærer kidsa å kode». 
Det er alle som må lære og vi må lære mer enn koding. Vi trenger å lære kidsa og 
alle andre, DIGITAL SKAPERKRAFT. Vi må bli noe mer enn gode forbrukere av ny 
teknologi – vi må kunne skape den om. Og vi voksne må ikke tåle så inderlig lett 
den læringen som ikke gjelder oss selv.

Men hva er de nødvendige ferdigheter for fremtiden?
Direkte konkurranse mot roboter er en tapt kamp for mennesker. Roboter, 
automasjon og AI dreier seg om det maskinene er veldig gode på. Det er å 
kunne lese og finne mønstre i store data mengder, men det å tolke disse 
mønstrene på riktig måte, en måte som også er kulturelt og politisk forankret, 
som speiler den uhyre komplekse menneskelige psyken, det er bare mennesker 
som kan og bør gjøre. Bedre og billigere roboter vil kunne utføre de fleste av 
våre rutinemessige oppgaver som krever liten eller ingen kreativitet. Derimot 
oppgaver som krever fleksibel handling i uforutsigbare omgivelser, og som krever 
empati, vil mennesker alltid være flinkere til. AI passer godt for administrative og 
rutinemessige oppgaver. Mennesker er uovervinnelige på oppgavene som krever 
omsorg og omtanke. Uansett vil det være spennende og kreve mye ny kunnskap.

Claude Shannon, faren til Informasjonsteori, sa: «We know the past but cannot 
control it. We control the future but cannot know it».

Bli med og utforsk fremtiden, så vi kan sammen drive den i en god retning.

Gründer 
Silvija Seres
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Du vil LØRNE om: 

• learnings

Anbefalt lesing: 

• recommended_literature
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TEMA
GUEST_NAME
GUEST_TITLE
GUEST_COMPANY

PODKAST #545 TEKNOLOGI OG DET MENNESKELIGE POTENSIALE. ESPEN STRAND HENRIKSEN, NORWAY IN A BOX

Tema Perspektiv
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Du vil LØRNE om: 

• you-will-learn-about
 
Anbefalt lesing: 

• recommended-litterature 

 

Du vil LØRNE om: 

• Tverrfaglige team
•  

Helhetlig produksjon
•  

Endringsledelse 
•  

Fremtidens produksjon
 
Anbefalt lesing: 

• Norges offentlige utredninger (NOU) sin 
rapport Lærekraftig 

Tema:  LØRNSOC

Expørt:  Dag Arthur Aasbø 

Språk:  Norwegian

Perspektiv: ENTERPRISE

Innspilt: SARPSBORG 

Lørner:  Silvija Seres 

Dag Arthur Aasbø
Direktør og organisasjon og sam-

funnskontakt fra Borregaard

Få med alle på 
endringsreisen  
Hvordan sørger man for en helhetlig produksjon, i en så 
stor produksjon som Borregård har? Hvordan organiserer 
man et tverrfaglig team som er både suksessrettet og 
fremtidsrettet? I denne episoden av #LØRN snakker 
Silvija med direktør og organisasjon og samfunnskontakt 
i Borregaard, Dag Arthur Aasbø, om hvordan de har klart 
å beholde alle sine ansatte når de har endret 50% av 
produksjonen sin på få år.

Refleksjon 
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