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Vi går på den norske skolen i Kenya (NCS). Vi liker å forske og prøve ut nye ting. Vi er bare 9
elever på mellomtrinnet: Fem i femte, tre i sjette og en i syvende.

Det vi forsker på er om skorpionen stikker alle dyrene den spiser. Det som er veldig
spennende er at en i klassen vår har funnet en skorpion som vi kan forske på.
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Dette lurer jeg på

Stikker skorpionen alle dyrene den spiser?

Dette er skorpionen Sam. Den ble funnet i Magadi i Kenya av
Ruben som går i 5. klasse. 

Vi har valgt å skrive om skorpioner
fordi det er en elev som har funnet en
og har den som "kjæledyr." Det er
også spennende og ha noe som de
fleste ikke vet så mye om. Vi tenkte at
vi ville ha noe som vi selv heller ikke
vet så mye om så det blir mer
interessant. Skorpionen er spennende
fordi den er litt skummel med sine klør
og brodd. Vi har alltid hørt at
skorpioner er veldig farlige. Kanskje
det er noe av dette som gjør dette til

noe spennede å forske på.
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Hvorfor er det slik

Hypotese 1
Nei, den stikker bare de som er større enn seg selv. De som er mindre klarer bruker den
klørne på.     
    

Hypotese 2
Ja, vi tror den stikker alle dyrene den spiser. Kanskje for å lamme dyret, eller gjøre det
fordøyelig.

Hypotese 3
Nei, den stikker bare når den skal  forsvare seg. Brodden er kun til forsvar. 

Hypotese 4
Nei, den stikker bare de dyrene som er giftige. Kanskje det er slik at det er bare fiender
som er giftige den stikker.
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Legg en plan for undersøkelsen

Finne ut hvilken type skorpion vi har
Det første vi ønsker å finne ut, er
hvilken skorpion vi har. Vi ønsker å
lære mer om den, og ikke minst om
giften i brodden er veldig giftig.
Dessuten er det viktig å vite hvordan
man skal behandle den. Hva den tåler,
og ikke tåler, hva slags miljø den trives
i o.l.

Giften til skorpionen

Skorpionen vår

Vi synes det er ekstra spennende med
giften til skorpioner. Hvordan virker
den? Dreper den byttet med en gang,
eller bare lammer den?  Hvor sitter
giftkjertlene. Er giften dødlig for
mennesker? 

Finne infomasjon i faktabøker og på internett
Vi vil søke etter informasjon på internett. Vi vil også lete etter informasjon i faktabøker
som vi har på biblioteket.

Spør en biolog
Vi vil sende et spørsmål til en biolog og spørre om hvilken rase skorpionen vår er. Vi vil
bruke siden www.bio.no. Denne tjenesten har vi brukt før og er veldig fornøyd med
svarene vi har fått. Dessuten har vi fått svar veldig raskt.   
       

Teste ut hypotesene

7



Vi vil gå gjennom hypotesene for å finne ut om noen av de stemmer.  Vi er forberedt på at
det ikke er sikkert at vi har stilt de rette hypotesene, men det blir spennede å se. 

Finne innsekter til skorpionen
For at vi skal kunne finne ut av hypotesene er vi nødt til å observere skorpionen når den
tar et bytte. Derfor må noen av elevene finne insekter som skorpionen kan spise.       
            
            
            
      

Intervju
Ofte er det interessant å høre med personer som har vokst opp med disse dyrene. Hvilke
erfaringer har de og hva vet de om skorpioner. Vi vil derfor lage et intervju og intervjue to
personer som har vokst opp i Afrika.  
          
          
          
     

Send en mail til ekspert
Vi har blitt tipset om en mann som vet mye om skorpioner. Vi vil spørre en ekspert på
skorpioner i Øst-Afrika om han vet hvilken rase skorpionen er.   
      Han har mastergrad på skorpioner fra Øst-Afrika og heter Jan Ove Rein og holder til
på NTNU.   

Filming av skorpionen
Vi har tenkt å filme skorpionen når den er i buret. Til dette vil vi bruke en iPad. En av
elevene har også et action-camera som han vil bruke til filming.

Lage Power Point Presentasjon
Vi vil lage en Power Point-presentasjon som forteller fakta om skorpioner. Vi vil også
fortelle litt om prosjektet vårt. Denne vil vi vise til andre elever og foreldre etterpå.
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Ut for å hente opplysninger

Hva bruker skorpioner giften til

Skorpionen vår.

Forskjellen på små og store skorpioner
er at de små har sterkere gift enn de
store skorpionene. Det er fordi de
store skorpionene bruker også klørne
sine til å drepe byttet.

     
          Skorpioner er rovdyr.     Våres skorpion bruker ikke alltid giften sin til å drepe byttet.
         Det er fordi skorpionen vår har lange klør, slik blir det lettere å klemme byttet.         

Svar fra biologen
Vi har funnet ut at skorpionen vår ikke stikker alle dyrene den spiser men også klemmer
noen.

Fakta vi fant på nettet
Skorpioner har åtte bein og er lett gjenkjennelig på de to klørne. Den har en hale som
buer seg over ryggen og ender med en spiss brodd. Skorpioner er funnet nesten over alle
kontinenter unntatt Antarktis. Av 1700 er 25 dødsfarlige. Noen arter er bare 1 cm mens
andre kan bli over 21 cm. De store skorpionene har kraftige klør men de har også svak
gift. Små skorpioner har farligere gift enn de store men de har ikke så kraftige klør.
Skorpioner har to små øyne midt oppe på hodet. De har også 2-5 ganske små øyne på
hver side av hodet. Skorpionens pusteorgan kalles boklungene. På undersiden bak beina
har de en sanseorgan som kalles pecten. De har et nokså tykt skall som beskytter dem
så de ikke tørker ut. Hunnen spiser hannen opp etter parringen hvis ikke hannen forter
seg vekk. Skorpionen biter byttet og spytter ut enzymer som gjør kjøtt og muskler til
væske. Skorpionen fanger byttet sitt med bakholdsangrep. Gjennom sansehårene kan
skorpionen oppdage avstand og retningen til byttet. Alle skorpioner er nattaktive, og
gjemmer seg om dagen ofte under steiner. Nesten alle stikkene til skorpioner er ikke mer
farlige enn et bistikk. De farligste skorpionene finnes bare i tørre områder. Noen skorpion
arter kan overleve -25 grader Celsius. De fleste artene lever i ørkener eller andre tørre
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områder.          Skorpionen er et av verdens 10 farligste drapsdyr.              
             
                      Hentet fra www.wikipedia.com                                  www.FHM.no               
      http://www.nrk.no/programmer/tv/newton/3496942.html                

Intervju
Vi har intervjuet to personer som har vokst opp i Afrika. Intervjuene er lagt ved som
vedlegg.     
     Spørsmålene vi stilte var disse:        • Hva heter du? 
 • Hvor gammel er du? 
 • Hva er ditt forhold til skorpioner? 
 • Hadde du skorpion selv? 
 • Hvilke(n) typer skorpioner hadde du? 
 • Hva kan du om skorpioner? 
 • Hvilke insekter spiser skorpioner mest? 
 • Hvor finnes flest skorpioner? 
 • Finnes det dyr som spiser skorpioner? 
 • Gir de fra seg gift hver gang de stikker? 
 • Tror du skorpionen stikker alle dyr de spiser? 
 

 
          

Svar fra Jan Rein
Vi har fått svar fra Jan Rein.      
      Han svarte at rasen vår var Opisthacantus Rugiceps fra familien Hormuridae, en rase
som ikke er særlig giftig. Den har ikke dødelig gift og kan finnes under steiner, sprekker
på gamle trær, og under bark.        
        Skorpionen vår stikker sjelden, byttet sitt, han bruker heller de store klørne sine til å
klemme eller holde fast byttet sitt.        Den kan også spise byttet levende.        
        Skorpionen vår trives best i skyggen og kan dø visst det blir for varmt.    
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Dette har jeg funnet ut

Hypotese 1
Nei, den stikker bare de som er større enn seg selv.      
     Vi har observert  at den stikker små dyr, fordi den stakk og spiste en siriss som vi
puttet i buret.     
        Siriss er små gresshopper.    

Hypotese 2
Ja, den stikker alle dyrene den spiser.   
          Vår skorpion stikker ikke alle dyrene den spiser, den klemmer dyrene i hjel. 

Hypotese 3
Nei  den stikker bare når den skal forsvare seg.      
      
   Nei den stikker ikke bare når den skal forsvare seg.

Hypotese 4
Nei, den stikker bare de dyrene som er giftige.   
   Nei den stikker ikke bare dyr som er giftige, fordi den stakk en siriss som ikke er giftig.

Konklusjon
Vi har forsket på: -Stikker skorpionen
alle dyrene den spiser?     Svaret er
nei. Vi har sett at vår skorpion stikker
sjelden når den skal fange et bytte.

     Skorpionen vår klemmer heller byttet i hjel eller spiser det levende.        Den liker
gresshopper, sirisser og larver.        
          Grunnen til at skorpionen ikke stikker særlig kan være:          -Den har så store klør
at den klarer seg med å klemme byttet i hjel.        
          Giften til vår skorpionen er ikke særlig giftig, og dermed ikke dødelig for
mennesker. Den har en spiss på brodden som den stikker byttet med.         Kanskje
andre skorpioner bruker brodden mer enn det vår skorpion gjør.       Men vi har funnet ut
at skorpionen ikke er avhengig av brodden for å fange og spise byttedyrene.     
    I videre forskning kunne vi ha sett på hvilke dyr den bruker giften på. Har det kanskje
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noe med at noen dyr er vanskelig å fordøye, og at giften kan være med på å løse opp
byttet?       
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Fortell til andre

Informasjon på skolens hjemmeside.
Skolen har en egen hjemmeside hvor vi legger ut fortløpende artikler om hvordan det går
med prosjektet. Her er linken til vår hjemmeside,
http://dnskenya.no/category/prosjekt-arets-nysgjerrigper-2014/ 

Skoleavis
Vi vil skrive om prosjektet vårt i Løvebrølet. Løvebrølet er en skoleavis som elevene på
skolen vår lager. Her vil vi fortelle om prosjektet og om det vi har funnet ut.
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Vedlegg
På leting etter insekter

Vedlegg på Internett
Intervju med Rune Mjølhus

http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140429111637.pdf

Intervju med Nils Andreas Loland
http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140429111853.pdf

Power Point Presentasjon
http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140429112928.pdf

Skorpion spiser syriss
http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140429114256.wmv

Skorpion med en larve i kloa
http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140430110735.wmv

Skorpion jakter på en syriss
http://nysgjerrigpermetoden.no/vedlegg/2241_20140430111024.wmv
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På leting etter insekter
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