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Forord 
 

Det er første gang 1. og 2. klasse ved Hedemarken friskole leverer inn en 
Nysgjerrigperoppgave. Det har vært veldig moro å forske med elevene, en 
forskning som tok utgangspunkt i barnas lek. Vi tror alle har fått erfare at 
forskning er gøy! 

 

Vi håper at du som leser forskningsrapporten synes den er fin å lese og du ser 
at forskning og lek hører sammen. 

 

 

 

28. april 2014, Hedemarken friskole, Løten 

 

Hovedveiledere: Evelyn Flugstad og Ingebjørg Bjorvand Hillestad 

 

 

 

 

Deltakere i prosjektet: Lea, Markus, Jenny, Sondre, Rebecca, Carl Martin, 
Emilia, Prince, Kasper, Jocelyne, Elias, Jonas, Simon, Sara, Noah, Lukas, Martin 
Elias, Elisabeth, Victoria, Marius, Marianne, Siem, Camilla og Joel    



3 
 

Innhold 
 

Forord  s. 2 

Innhold  s. 3 

1. Dette lurer vi på  s. 4 

2. Hvorfor er det slik  s. 7 

Vi kom fram til følgende hypoteser s. 7 

3.  Legg en plan for undersøkelsen  s. 8 

4. Ut for å hente opplysninger  s.10 

Vi arrangerer lekeskihopper-OL s. 11 

Besøk av skihopper fra skolen vår s. 12 

Brev til og fra hopplandslaget  s. 12 

Brev til og fra Johan Remen Evensen  s. 15 

1. klasse måler hvor langt Johan Remen Evensen har hoppa s. 17 

Testing av hypoteser  s. 17 

Intervju av en hopptrener  s. 22 

5. Dette har vi funnet ut  s. 23 

Hypotesene s 27 

Konklusjon  s. 27 

Hva kunne vi gjort annerledes  s. 27 

Hjemmelekse 1. klasse  s. 28 

6. Fortelle til andre  s. 29 

  



4 
 

1. Dette lurer vi på 

 
I midten av januar begynte det endelig å snø på Løten og 1. og 2. klasse moret 

seg med akebrett, spader og lekeskihoppere. Men lærerne oppdaget at mange 

av elevene ikke visste hvordan de skulle bruke lekeskihopperne. Mange brukte 

de som spader og hakker og noen kastet de opp i lufta. Det førte til at 

skituppene brakk.  

 

 

Derfor bestemte Evelyn og Ingebjørg seg for å lære elevene i 1. og 2. klasse 

hvordan de skulle leke med disse skihopperne. I en time hvor det egentlig var 

norsk og matte gikk vi ut for å leke med lekeskihopperne. Før vi gikk ut forklarte 

lærerne hvordan vi skulle bruke dem og de hjalp oss med å bygge et hopp. 

Etterpå gikk vi sammen i grupper og bygde hoppbakker og lot hopperne hoppe. 

Det var veldig gøy. Spesielt var det gøy å se på hvem som kom lengst. 
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Begge klassene liker å forske. Flere av elevene hadde kommet med forslag til 

hva vi kunne forske på. For eksempel: Hvordan virker kroppen? Og hvordan ble 

Gud til? Noen ville forske på krokodiller eller dinosaurer. Men vi fant ut at dette 

var spørsmål som andre hadde forsket mye på, eller så var det helt umulig å få 

svar på spørsmålet. Og forske på krokodiller ville også vært veldig farlig. Så kom 

lærerne våre på at vi kunne jo forske på lekeskihoppere. Det ville alle i 1. og 2. 

klasse være med på. 
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Her ser dere noen av forslagene til 1. klasse 

I en felles Nysgjerrigpertime for 1. og 2. klasse spurte lærerne om det var noe 

spesielt med disse hopperne vi kunne forske på. En elev mente vi kunne forske 

på hvor langt de kunne hoppe. Spørsmålet vi skulle forske på ble da: 

«Hvordan kan vi få en lekeskihopper til å hoppe lengst mulig?» 

Alle gledet seg til å begynne med denne forskningen. Det hørtes veldig 

morsomt ut.   
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2. Hvorfor er det slik? 
Da vi lekte ute med skihopperne gjorde vi oss flere erfaringer med hvordan vi 

skulle få de til å stå bakken ned og hvordan de kunne hoppe lengst. Så da vi 

hadde en Nysgjerrigpertime hvor vi skulle finne på hypoteser var det mange 

som hadde noe å si.  

Vi kom fram til følgende hypoteser: 

1. Bakken må være bratt 

Hvis den ikke er bratt vil ikke hopperne få fart til å klare å hoppe. Noen 

mente det ville fungere fint med veldig bratt bakke også fordi skituppen 

er bøyd og vil ikke gå ned i snøen. 

2. Hoppkanten må være rett 

Den må være rett og ikke rund for hvis den er rund, vil hopperne bare 

skli over og det blir ikke noe hopp. 

3. Vi må dytte hopperen 

Vi kan dytte fart i hopperne, da vil det gå fortere. 

4. Hopperen må bøye seg framover 

Det hadde mange sett på TV at ordentlig hoppere gjorde. De sto ikke rett 

opp og ned. Lekeskihopperne våre kan man nemlig bøye framover. 

5. Det kan være lurt med smøring eller glider 
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3. Legg en plan for undersøkelsen 
Før vi gikk i gang med forskningen vår måtte vi ha en plan for hva vi skulle 

gjøre. I en felles Nysgjerrigpertime kom vi fram til flere ting vi kunne gjøre for å 

teste ut hypotesene. 

 

En foreslo at vi måtte teste alle mulige kombinasjoner av hypotesene: 

bratt/ikke bratt, glider/ikke glider, dytt/ikke dytt, bøyd/ikke bøyd, rett 

hoppkant/rund hoppkant. Dette var et veldig godt forslag. Men samtidig ville 

det bli for mye for oss. Så vi fant ut at det var best å teste ut hypotesene hver 

for seg. 

Vi fant ut at vi måtte prøve ut hypotesene våre med mange hopp. Men hvor 

mange? Noen mente 100, andre foreslo 5 eller 6 eller 10. 100 ville bli litt mye, 

men 10 var et fint tall. Vi ble enige om å teste hypotesene med 10 hopp. 

En annen elev forslo at vi kunne spørre de som hoppet på ordentlig. Noen 

mente at vi kunne dra til Oslo eller Tyskland og spørre hopperne der, men en 

foreslo at vi «kan sende et brev til treneren for de som hopper på ordentlig.» 

De må kunne noe om hypotesene våre. Ingen visste hva treneren for 

hopplandslaget het, men det kunne vi finne ut på internett. Mange hadde 

internett hjemme og kunne få hjelp med å finne ut hva treneren het. 

Så var det en som visste at det var en elev på skolen vår som drev med hopp. 

Han var til og med fadder for en av elevene i 2. klasse. Han kan vi spørre om 

kan komme til en Nysgjerrigpertime for å snakke om hopping og hva han tror 

om hypotesene våre. 
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Mange av elevene hadde sett hopp på TV, og noen kjente navnene på flere 

hoppere. Elisabet i 1. klasse foreslo at vi kunne skrive til Johan Remen Evensen, 

for han har hoppa lengst i verden. Hun visste om det fordi han var med på 

«Mesternes Mester» på TV akkurat da. 

Marius i 1. klasse hadde vannkopper og var ikke på skolen, men Evelyn sendte 

en e-post og fortalte hva vi planla. Han skrev tilbake at mammaen hans jobbet 

med en som var hopptrener, som vi også kunne snakke med. 
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4. Ut for å hente opplysninger 
 

Uka etter at vi hadde laget hypotesene var det uteskole. Lærerne delte oss inn i 

5 grupper. Vi fikk en lekeskihopper på hver gruppe og noen spader til å bygge 

hopp med. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle gruppene lærte mye om både å bygge hopp og få hopperne til å hoppe 

langt, men vi fant vi ut det det ikke gikk an å sammenligne hoppene fra de 
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forskjellige gruppene, for bakkene var så forskjellige. Noen hadde lange bakker 

og noen korte. Vi kom derfor på at vi måtte ha ett hopp som vi kunne gjøre alle 

forsøkene på. Kanskje vaktmester Stein kan hjelpe oss med det? Og det ville 

han gjerne. Han lagde et hopp til oss som kunne justeres i tilløpet og på selve 

hoppkanten. Vi erfarte også at det var lurt å lage skispor til hopperne slik at de 

ikke kjørte ut i ovarennet. 

 

Vi arrangerer lekeskihopper-OL 

OL var i gang, og vi så på de beste hoppene i normalbakke på TV. Det var veldig 

moro at Anders Bardal fikk bronse. Vi bestemte oss for å ha OL i leke-

skihopping. De 5 gruppene vi var delt inn i skulle representere hvert sitt land. Vi 

hadde OL i skolegården på den ene av de to snøhaugene som vaktmester lager 

hvert år. På forhånd tegnet vi flagg som vi brukte i innmarsjen. Etter innmarsjen 

tente vi OL-ilden og hoppkonkurransen kunne starte. Vaktmester Stein var 

dommer. Det var Sveits som vant. Så koste vi oss med boller og solbærtoddy i 

klasserommet til 1. klasse. Til slutt hadde vi premieutdeling.  
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Besøk av skihopper på skolen vår 

I en Nysgjerrigpertime kom Pål fra 8. klasse på besøk for å fortelle oss om 

hopping. Det lengste han hadde hoppet var 69 m. Det kan være litt skummelt 

noen ganger å hoppe, og han var redd noen ganger, men han syntes det er gøy 

likevel. Han hadde falt mange ganger. Han drømmer om å kunne vinne et 

verdenscuprenn en dag. Vi fikk flere tips til forskningen vår av Pål. Bakken bør 

nok være litt bratt for at hopperen skal få fart. Han mente også det var riktig at 

hoppkanten gikk rett ned og at det ikke var en kul som hopperne bare ville skli 

rett over. Dessuten snakket han om at det var viktig hvordan unnarennet var. 

Det hadde nemlig noe å si for hvor langt hopperne kunne hoppe. 

Brev til og fra hopplandslaget 

Sondre hadde søkt på Google med søkeordet «hopplandslaget» og kom tilbake 

med informasjon om hva treneren het. 
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Så skrev Lea brev til hopplandslaget. Det er best å sende brev og ikke ringe 

dem. Hvis de svarer på mobilene sin akkurat mens de hopper kan de skade seg. 

Siden det var OL var vi ikke sikre på om landslaget ville svare oss, men det tok 

de seg jammen tid til. Det syntes vi var veldig gøy. Vi må sende et eksemplar av 

den ferdige oppgaven til dem. 
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Fra: Øvregård, Tore [mailto:Tore.Ovregard@skiforbundet.no]  
Sendt: 17. februar 2014 11:30 
Til: Ingebjørg K Bjorvand Hillestad 
Emne: Re: Spørsmål fra Løten skole 

 

Hei. 

Tusen takk for henvendelsen, og her kommer svaret fra Clas Brede Bråthen og Alexander Stöckl 

Med vennlig hilsen/Best regards 

Tore Øvregård 

Utviklingssjef NSF hopp/ 

Head of development 

Hei igjen! 

Her er våre svar på deres hypoteser: 

1. Det er en klar fordel at bakken er bratt, desto brattere bakken er, desto mindre fart trenger 
hopperen. 

2. Hoppkanten må ikke være rett, men dette er også en helt klar fordel siden det er vanskelig å 
finne et punkt å måle fra dersom det ikke er en helt rett linje. 

3. Desto høyere fart hopperen har, desto større sjanse for lange hopp. Akkurat som i det virkelige 
livet :-) 

4. Om det er mulig å bøye hopperen slik at luftmotstande blir så liten som mulig, vil jeg tro det er 
optimalt. 

5. Tror smuring kan være en fordel, men det er nok avhengig av hvordan snøen er. Om den er våt 
eller veldig lett…. 

Lykke til med prosjektet deres 

Med vennlig hilsen/Best regards 

Clas Brede Bråthen 

Sportssjef NSF Hopp 

 

Brev til og fra Johan Remen Evensen 

Elisabeth hadde fått hjelp av moren sin og funnet e-mail adressen til Johan 

Remen Evensen på Facebook-siden hans. 1. klasse skrev en mail til Evensen. Og 

vi fikk en hyggelig mail tilbake. Han må også få en oppgave av oss. 
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10. februar 2014 kl. 13.30 skrev Evelyn Flugstad <ef@friskolen.no>: 

Kjære Johan Remen Evensen! 

Vi har måla så langt det var du har hoppa og flydd på ski. Det var langt! Vi ble slitne av å 
gå så langt. Vi måtte hoppe over gjerdet til jordet til naboen. Det var kjempehøyt du 
hoppa! 

Vi er med på en konkurranse som heter Nysgjerrigper. Vi prøver å finne ut hvordan vi 
kan få en lekeskihopper til å hoppe så langt som mulig. Vi tror at bakken må være bratt, 
at det kan være lurt å dytte den, at vi kan smøre skia eller ta på glider, at hopperen må 
bøyes framover og at hoppkanten må være rett.  

Hva tror du? 

Hilsen Victoria, Simon og Martin Elias og de andre i 1. og 2. klasse på Hedemarken 
friskole 

Fra: Johan Evensen [mailto:johanevensen@gmail.com]  
Sendt: 14. februar 2014 22:24 
Til: Evelyn Flugstad 
Emne: Re: Fra 1. og 2. klasse - Hedemarken Friskole 

Hei Victoria, Simon og Martin Elias og de andre i 1. og 2. klasse på Hedemarken friskole!! 

Så gøy at dere målte opp lengden jeg hoppet! Jeg har også gjort det og syns faktisk selv det er veldig 
langt! :D 

Når det kommer til konkurransen dere er med på har dere allerede funnet ut mange viktige ting for at 
en lekeskihopper skal fly langt! 

Fart i tilløpet er viktig, derfor har vi egne smørere som smører skiene våre. Så det ville jeg også ha 
gjort, finn da ut hvilken smørning som passer best til den snøen som er!  

Det er også viktig at vi kjører rett i sporet og da er det viktig å ha bra spor i tilløpet slik at hopperen kan 
kjøre mest mulig rett ned mot hoppet og ikke "svinge" for mye.  

På hoppkanten satser jo vi hoppere men det kan ikke en lekeskihopper gjøre, men for å etterligne en 
sats ville jeg kanskje ha laget ett lite "spretthopp". 

Når hopperen kommer ut i lufta er det viktig at skiene ligger vannrett i luften siden det er da skiene 
flyter best i luften, prøv dere frem med balansen til hopperen hvis den detter fremover i luften så kan 
dere ta å bøye hopperen litt bakover for å justere balansen i luften og motsatt hvis den detter bakover. 

Jeg håper og tror dere kommer til å hoppe langt!! Lykke til! 

Mvh Johan Remen Evensen 

246,5 

  

mailto:ef@friskolen.no
mailto:johanevensen@gmail.com
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1. klasse måler hvor langt Johan Remen Evensen har hoppa 

1. klasse brukte en skoletime på å måle opp hvor langt Johan Remen Evensen 

har hoppa. Vi hadde et målebånd som er 50 meter langt, og begynte ved 

busslomma ved veien. To elever sto igjen og holdt målebåndet, mens resten 

traska av gårde i våt snø. Da vi hadde målt 50 meter var vi kommet nesten til 

fotballbanen. Der stoppet vi, og de to som sto igjen kom med begynnelsen av 

målebåndet. Vi stoppa da vi hadde målt 19 meter til, for å se oss tilbake, for da 

var vi kommet så langt som Ola hadde hoppa.  Så målte vi ferdig de neste 50 

meterne. Vi fortsatte sånn helt til vi hadde målt opp 246,5 meter. Da hadde vi 

hoppet over gjerdet til naboens jorde, og kommet nesten halvveis til Riksvei 3. 

Sånn føltes det i hvert fall. Det var langt, særlig fordi snøen var våt og dyp. 

 
Testing av hypoteser 

Klassene var delt inn i 5 grupper og det var 5 hypoteser vi skulle teste ut. Vi 

bestemte at hver gruppe skulle teste ut hver sin hypotese. Den første gruppa 

skulle teste ut om det ble lengst hopp med bratt eller ikke bratt bakke. Vi 

bestemte oss for å prøve ut veldig bratt bakke, bratt bakke og ikke bratt bakke.  
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Ovarennet/hoppet, som vaktmester hadde laget ble plassert på snøhaugen 

midt i skolegården i en skoletime, og skihopperen ble sendt ned bakken 10 

ganger mens bakken var veldig bratt, og 10 ganger når den var bratt og 10 

ganger når den ikke var så bratt. Alle var med å sende hopperen utfor, og å 

måle hvor langt den hoppet. Rebecca i 2. klasse fikk i jobb å skrive ned 

resultatene. Vi målte med et langt målebånd. 

 

 

Så kom vinterferien, men da vi kom tilbake fra ferien etter skolen var snøen 

borte. Det var bare en liten skitten snøhaug tilbake i skolegården. Og det kom 

heller ikke mer snø denne vinteren. 

 

Når snøen ikke kom til skolen, må skolen komme til snøen. Vi bestemte at vi 

ville dra til Gåsbu for å gjøre resten av forsøkene. Det ble plass til alle i 1. og 2. 

klasse i bilene til Ingebjørg, Kristine og Stein. Vi kjørte i ca. 20 minutter. På 

Gåsbu var det mye snø. Stein hjalp oss med å bygge bakken, så testet en og en 

gruppe ut hver sin hypotese. Det var igjen 4 hypoteser og teste ut.  Vi hadde 
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også med oss akebrett og koste oss i akebakken. Så lagde vi bål og grillet pølser. 

Det var veldig fint vær. 

   

Med eller uten dytt     Rett eller rund hoppkant 

Prince hadde funnet ut at det var lurt å holde tommelen bak hopperen og to 

fingre foran hopperen når den skulle dyttes. Så måtte man slippe de to fingrene 

foran og gi et lite dytt med tommelen, men dyttet må ikke være for hardt for 

da bare faller hopperen. Lukas hadde funnet ut at man måtte holde så langt 

ned som mulig når hopperen skulle dyttes. For hvis man holder høyt oppe vil 

lekeskihopperen slå hjul ned bakken. 

 

På Gåsbu skulle vi også sjekke ut om hopperne hoppet lengst med eller uten 

glider. Johan Remen Evensen mente vi måtte sjekke ut været slik at vi kunne 

smøre med den glideren som passet best. Treneren til landslaget mente også at 

smøring og glider hadde noe å si, men det var avhengig av hvordan snøen var. 
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Jenny fikk i oppgave å finne ut av hva vi skulle smøre med. Hun gikk inn på 

Yr.no og fant Gåsbu. Pappaen til Jenny fant en glider som passet til 

temperaturen og snøen. Læreren glidet en av skihopperne med rød rosa glider. 
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Det lengste hoppet vi målte var 110 cm. Da var det rett hoppkant. 
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Intervju av en hopptrener 

Det siste vi gjorde for å hente inn opplysninger var å møte Kjell-Erik Sagbakken 

som mammaen til Marius jobber sammen med.  

 

Vi hadde oppdaget at han var 

treneren til Pål i 8. klasse. Marius, 

Lukas, Victoria, Noah og Sara ble 

med Evelyn for å møte han en 

onsdag. Klassen hadde blitt enige 

om spørsmål de skulle stille. Vi 

fordelte spørsmålene og de øvde litt hjemme på dem. Noen hadde kommet på 

nye spørsmål også. Kjell-Erik var enig i hypotesene våre. Da vi prøvde ut 

hypotesene fant vi ut at hopperen hoppet lenger når den sto rett opp og ned 

enn når den var bøyd. Kjell-Erik tenkte at det kunne være mange grunner til 

det. Siden det var det siste vi prøvde ut og sola hadde skint i bakken hele tiden, 

hadde kanskje buen i tilløpet endra seg. Han hadde forska mye på hva som var 

viktig med tilløpet. Hvis det ble for bratt skrubber hopperen før hoppkanten. 

Han mente at kanskje vi hadde trengt mer enn 10 hopp med hver, og at det nok 

hadde vært letter å forske på lekeskihoppere et år med mye snø. Vi spurte han 

hva han tenkte om at Lukas hadde funnet ut at det var bedre med kul på 

hoppet enn rett hopp. Da oppdaget vi at Lukas kanskje hadde sett mest på hvor 

høyt hopperen hoppa, mens vi hadde sett mest på hvor langt hopperen hoppa. 

Han viste oss mange videoer både av lekeskihoppere og av ordentlig 

skihoppere innimellom spørsmålene. Kjell-Erik lurte på hvorfor vi ikke hadde 

snakka med ei jente også.  
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5. Dette har vi funnet ut 
 

Det første vi måtte gjøre var å regne sammen resultatene fra hoppene. Vi 
hadde 11 ark med resultater fra hoppene. En foreslo at vi kunne regne ut de 
forskjellige resultatene. Da vil det bli et veldig stort tall og det som er størst 
vinner. Det blir kanskje noe med 200 eller 300 eller 1000.  Vi snakket om at der 
det ble mest cm til sammen der hadde skihopperne hoppet lengst. Men 
hvordan skulle vi regne ut så høye tall? 2. klasse fikk den jobben. Noen foreslo 
at vi kunne bruke kalkulator, men det mente læreren var litt juks. Så foreslo en 
at vi kunne legge perlesnorene våre etter hverandre og telle hvor mye det ble. 
Vi må hjelpe hverandre og vi må samarbeide, sa noen og vi kan gjøre det i 
grupper. 

   

   

Det var ikke så lett å telle så mange og høye tall. Det ble litt feil noen ganger og 
vi måtte begynne på nytt. Noen ble til og med litt lei og ville ikke være med å 
telle. Men så foreslo læreren vår at vi kunne regne det ut på data. Vi måtte 
lære et program som het Excel. Vi lærte hvordan vi skulle summere opp alle 
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tallene ved å bruke sigma-tegnet. Dette var jo en kalkulator på datamaskina. 
Alle syntes det var gøy. 

Her er resultatene: 

Velig bratt bakke: 557 cm 

Bratt bakke:  630 cm 

Ikke bratt bakke: 639 cm 

Rett hoppkant: 915 cm  

Rund hoppkant: 788 cm 

Med dytt:  816 cm 

Uten dytt:  728 cm 

Hopperen er rett: 1018 cm 

Hopperen er bøyd: 834 cm 

Med glider:  955 cm 

Uten glider:  924 cm  

 

Så lagde vi stolpediagrammer. Mange syntes det var veldig morsomt og få 
forskjellige farger og former på stolpene sine. Men i oppgaven syntes vi det er 
best å bruke samme type stolper på alle. 
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Her ser dere stolpediagrammene for de forskjellige hypotesene: 

 

 

 

 

500

520

540

560

580

600

620

640

660

Veldig bratt bakke Bratt bakke Ikke bratt bakke

700

750

800

850

900

950

Rett hoppkant Rund hoppkant
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680

700

720

740

760

780

800

820

840

Med dytt Uten dytt

0

200

400

600

800

1000

1200

Hopper rett opp ned Bøyd hopper

905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960

Med glider Uten glider
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Hvordan gikk det med hypotesene våre  

Hypotese 1: Bakken må være bratt 

Hopperne kom lengst ved ikke bratt bakke, men bratt bakke var bare 9 cm 
mindre. Så vi fant ut da at det var det sammen om bakken var bratt eller ikke 
bratt. Den måtte bare ikke være veldig bratt. Hypotesen stemte altså ikke.  

Hypotese 2: Hoppkanten må være rett og ikke rund 

Lekeskihopperne kom lengst når hoppkanten gikk rett ned. Derfor tror vi det er 
en fordel. Det er også slik det er i virkeligheten når vi ser på ordentlige 
hoppere. Så den hypotesen stemmer. 

Hypotese 3: Vi må dytte hopperen 

Hopperne kom lengre når vi dyttet hopperne. Derfor tror vi denne hypotesen 
stemmer. Men de må ikke dyttes for hardt for da går de bare rundt og tryner. 

Hypotese 4: Hopperen må være bøyd 

De hopperne som stod rett opp kom lengst i bakken. Derfor tror vi denne 
hypotesen ikke stemmer. 

Hypotese 5: Det er lurt med glider 

Vi så at hopperen som brukte glider kom lengst enn den hopperen som det ikke 
var glider på. Derfor tror vi denne hypotesen stemmer. 

 

Konklusjon: 

For å få en lekeskihopper til å hoppe langt er det lurt å bruke en bakke som ikke 
er alt for bratt, dytte fart i hopperen og bruke glider under skia. Hoppkanten 
må i tillegg være rett og lekeskihopperen må stå rett opp og ned. 

Hva kunne vi gjort annerledes: 

Vi kunne prøvd med flere hopp, kanskje 100 som Kjell-Erik sa. Vi kunne også 
prøvd ut hvordan lekeskihopperen ville hoppet med de beste resultatene fra 
hver hypotese. Altså med rett overkropp, glider, ikke så bratt bakke, med et 
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dytt og rett hoppkant. Da ville vi kanskje fått et kjempelangt hopp! Men de 
dårlige snøforholdene i vinter gjorde forskningen litt vanskelig. Vi kunne også 
ha snakket med noen jenter som hopper på ski. Vi burde ha spurt 
kvinnelandslaget også. 

Hjemmelekse 1. klasse 
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6. Fortelle til andre 
 

Alle som driver med forskning må fortelle om forskningen sin til andre. Vi var 
heldige da begge lokalavisene skrev om forskningen vår. Her ser dere det som 
sto i Østlendingen lørdag 14. februar 2014. 
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Hamar Arbeiderblad skrev dette:  

 

 

Etter påskeferien hadde 1. og 2. klasse et foredrag for 3. og 4. klasse hvor alle 
var med og fortalte litt hver om hva vi hadde forsket på og hva vi var kommet 
fram til.   

   

 

Alle i 1. og 2. klasse skal få med seg en oppgave hjem slik foreldre og venner 
kan lære om forskningen vår. 
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