
Elevene lurte på hvorfor folk kjøper vann på flaske – svaret ga 

dem finaleplass i forskningskonkurranse  

 
 

UNGE FORSKERE: David Josef Karstad, Eliah Bjorvand og Benedicte Torres er blant 
elevene som ville finne ut hvorfor folk kjøper vann på flaske. Foto: Privat 

Er det reklamen eller smaken som får folk i Norge til å kjøpe mange millioner liter 
flaskevann hvert år? Eller er det helt andre forklaringer? Elever fra Hedemarken 
friskole i Løten mener å ha funnet svaret. 

 
 

Med forskningsprosjektet «Hvorfor kjøper folk vann på flaske?» har de 19 elevene i 
tredje klasse på Hedemarken friskole i Løten sikret seg finaleplass i årets Nysgjerrigper-
konkurranse, som arrangeres av Forskningsrådet. 

– Det er et kjempefint tilbud fra Forskningsrådet. Elevene elsker å jobbe med 
Nysgjerrigper, sier lærer Ingebjørg Bjorvand Hillestad. 

De unge elevene er allerede drevne forskere. 

– Det er tredje året de deltar og andre gang de er i finalen, sier en stolt lærer. 

Å velge tema var ikke lett, for tredjeklassingene lurer på mye. I fjor forsket de på «Er det 
sant at vi er like lange fra fingertupp til fingertupp som fra hode til føtter?». I år ville 
noen forske på fotball, noen på verdensrommet og noen på dinosaurer. Så ble klassen 
likevel enig om at det ble for vanskelig å dra ut i verdensrommet eller til andre land for 
å forske på dyr. I stedet ønsket de å finne ut hvorfor folk betaler penger for vann på 
flaske, når de like gjerne kan drikke vann fra springen.  

Utførte blindtest 



Både norsktimer, samfunnsfag, naturfag og matte ble brukt til prosjektet. Elevene 
regnet ut at vann fra flaske koster 1.000 ganger mer enn springvann. 

De ble enige om fem hypoteser som kan forklare hvorfor folk kjøper flaskevann: 

1. Fordi vann på flaske ser friskere ut. 

2. Fordi på tur, spesielt i utlandet, kan vannet være skittent. 

3. Fordi flaskevann smaker bedre. 

4. Fordi jeg glemte å ta med eget vann på trening. 

5. Fordi reklamen sier at flaskevann er friskere. 

 
LÆRERIKT: Elevene fra Hedemarken friskole i Løten er i finalen i årets Nysgjerrigper-
konkurranse; her er Maria Kesete, Hanna Naomi Elstrøm og Lovise Honningdal. Foto: 
Privat  

Spørreskjemaer ble delt ut til foreldre, venner og kjente. Elevene skrev også brev til 
produsentene av flaskevann for å få vite hvor vannet i flaskene kommer fra, og hvor 
mye de selger i året. Elevene lærte om vannets kretsløp, og på skolen ble det utført en 
blindtest, for å finne ut hva som smaker best av flaskevann og springvann.  



– Elevene er kjempeflinke til å reflektere og samarbeide, og de lærer seg å jobbe 
tverrfaglig. Det er i seg selv en viktig verdi, sier Ingebjørg Bjorvand Hillestad. 

Blindtesten viste at de fleste elevene liker flaskevann bedre enn springvannet fra 
skolen. Spørreundersøkelsen avslører likevel at det ikke er smaken som er forklaringen 
på hvorfor folk kjøper vann på flaske. Av alle som har svart, oppgir de fleste at de kjøper 
vann når de er på reise, spesielt i utlandet der vannet kan være skittent. På andreplass 
kom «fordi jeg glemte å ta med eget vann på trening», og som nummer tre «fordi 
flaskevann ser friskere ut». 

De færreste kjøpte flaskevann fordi det smaker bedre eller fordi reklamen sier at det er 
bedre. 

25 skoler til finalen 

Forskningsprosjektet skulle avsluttes samme uke som koronakrisen stengte skolen. 

– Jeg ble skikkelig stressa, men vi fikk det til, sier læreren. 

 
KONKURRANSE: Over 100 skoler deltar, og 25 er i finalen. Vinneren kåres 5. mai. Foto: 
Privat  



Over 100 barneskoler har deltatt i årets forskningskonkurranse, og 25 prosjekter kom 
til finalen. Hedemarken friskole fikk den gode nyheten rett etter påske. 

– Det var en veldig hyggelig beskjed å få midt oppi alt, sier Hillestad. Hun gleder seg 
veldig til å være sammen med elevene igjen, og det blir ekstra spennende å følge med 5. 
mai når vinneren av årets Nysgjerrigper-konkurranse skal kåres. 

Andre barneskoler som deltar i finalerunden har blant annet forsket på «Hvorfor er det 
vanskelig å kile seg selv», «Hvorfor blir bananer brune» og «Hvordan lage det beste 
papirflyet». 

Førstepremien er 30.000 kroner. 

 


