
HVORFOR SMINKER  

DAMER SEG? 

 

 

 

Et forskningsprosjekt av 1. og 2. trinn ved Trones skole i Beiarn 

1. tr.: Agnes, Ariel, Josefine, Jan Håkon, Philip, Eivind, Magnus 

2. tr.: Lucas 

 

Veileder og sekretær: kontaktlærer Christine Steffen Berg 

 

 



Forord: 

Vi er 8 elever på 1. og 2. trinn på Trones skole i Nordland. Dette er første gang vi er med i 

Nysgjerrigperkonkurransen. På mellomtrinnet og ungdomsskolen er de med på FLL First 

Lego League. Da skal de forske på forskjellig. Lærerne på mellom- og ungdomstrinnet sa at 

det var viktig å begynne å forske tidlig hvis man skal bli en god forsker, derfor hadde vi lyst å 

melde oss på Nysgjerrigperkonkurransen for da kan man lære seg å forske. 

Vi i 1. og 2. hadde ikke peiling hva forskning er, så dette måtte vi først finne ut av. Læreren 

vår kledde seg ut som forsker og lurte på om vi visste hvem hun var. Noen trodde hun var 

lege, mens noen fant ut at hun var professor eller forsker. Så snakket vi om hva en forsker 

gjør. Læreren vår skrev det opp på tavla. 

 

Å forske er altså å finne ut av ting. Etterpå snakket vi om hva man kan forske på og etter 

hvert fant vi ut at man egentlig kan forske på alt. 

 

Da var vi i gang og nå var det viktig å finne noe vi lurte på. Dette kalles for problemstilling. 

Siden vi ikke kan skrive så fort og mye enda, bestemte vi at læreren vår Christine skal være 

sekretær. 



Dette lurer vi på! 

For å finne ei problemstilling fikk vi alle sammen komme med gode ideer om hva vi lurte på. 

Det var mange gode ideer som ble skrevet på tavla: 

     

Så snakket vi om hvis vi skal undersøke, må vi ta problemstillinger som går an for oss å 

undersøke. Det betydde at en del problemstillinger var vanskelige å finne svar på, så de ble 

ikke med videre. Vi hadde ei avstemning og til slutt var det to problemstillinger igjen i finalen. 

Det var : Hvorfor har vi matpapir og hvorfor er de forskjellige? Men det fikk bare to stemmer. 

Det som fikk mest stemmer og det vi hadde mest lyst å forske på og som ble vår 

problemstilling er: 

Hvorfor sminker damer seg? 

Noen mente da at også noen gutter sminker seg og vi håpet på at vi kanskje også fikk svar 

på det når vi gikk i gang. 

Så snakket vi om hva det egentlig betyr å sminke seg. Noen svarte at det var å male seg i 

ansiktet med noen kremer og rundt øyne og på leppene. Ei jente sa at det man bruker rundt 

øynene heter øyenskygge og det man bruker på øyevippene heter Mascara. En gutt lurte på 

om det var vondt når man tar det på, men jenta sa at hun ikke trodde det. Læreren spurte om 

alle hadde sett noen som har sminke på seg og det hadde alle i familien sin. Alle hadde sett 

noen som hadde sminke på og seks elever hadde også sett at noen sminker seg. Alle hadde 

sett at det bare var jenter og damer som sminker seg, men det var ei jente som sa at hun 

hadde sett på TV at også gutter sminker seg. Vi lurte også på om hvor gammel man må 

være for å sminke seg, siden noen snakker om ei lillesøster på fire år som liker å sminke 

seg.Vi så at det var egentlig mye vi lurte på rundt dette med sminking, og vi var veldig 

interessert og motivert til å finne mer ut av det. 

 

 

 



Hvorfor er det slik? 

Det første vi måtte gjøre var å finne ut hvorfor vi trodde at damer sminker seg. Her var det 

mange gode forslag og vi tok med alle forklaringene. Vi lærte også at det heter hypoteser, 

noe vi syns var et artig ord. 

Hypotese 1: 

Vi tror at damer sminker seg fordi de skal være fine til fest eller bryllup. 

De fleste hadde sett at moren sminker seg når de skulle i bursdag eller i et annet selskap 

f.eks. bryllup. 

 

 

 

Hypotese 2: 

Vi tror damer sminker seg for å se våken ut. 

Det hadde moren til en elev sagt når hun sminket seg om morgenen og eleven hadde spurt 

hvorfor hun sminker seg. 

 



Hypotese 3: 

Vi tror damer sminker seg for å være fine for gutter. 

Det hadde en gutt observert. Han hadde sett at mange ungdomsskolejenter har sminke på 

og han trodde det var fordi de skulle gjøre seg fin for guttene og for å få en kjæreste. 

 

 

Hypotese 4: 

Vi tror damer sminker seg for å se eldre eller yngre ut. 

Det hadde en elev hørt om. Læreren spurte om det var det samme for eldre damer som 

sminker seg, men da var elevene enige om at mødrene og bestemødre sminker seg sikkert 

fordi de vil se yngre ut. 

 

 

Hypotese 5: 

Vi tror damer sminker seg for å se artig ut hvis de skal være med på sirkus eller teater. 

Det var mange som var enig i det siden de fleste hadde vært på sirkus og på teater, der de 

hadde sett artister og skuespillere som hadde sminket seg. 

 



 

Legg en plan for undersøkelsen! 

Det neste var å finne ut hvordan vi skulle finne ut om det vi trodde var sant eller ikke. 

Det var ikke lett, men vi fant ut at vi kunne spørre jentene og damene på skolen og hjemme 

om de sminker seg og hvorfor. Da mente noen at vi også burde spørre guttene/menn for å 

finne ut om det er bare damer som sminker seg. Noen mente at vi kunne lete på internett om 

hvorfor damer sminker seg. En i klassen mente at vi kunne spørre noen som vet mye om 

sminke, kanskje noen som sminker seg mye. Noen kom med forslag på navn både i familien 

og på skolen og noen sa at de hadde sett Erlend Elias Bragstad på TV og på 

villmarksdagene på Trones skole som sminker andre og mente at vi kunne spørre han. Det 

var også forslag om å spørre folk, men hvor? Eneste plassen vi kom på hvor det er en del 

folk, er butikken, men vi fant ut det var ikke så mye folk der på dagen og noen mente at det 

var lite folk der som sminker seg. 

  

Dette er det vi har blitt enig om: 

 Lete på internett. 

 Lage spørreundersøkelse i form av et spørreskjema, der vi spør like mange damer og 

menn om de sminker seg og hvorfor. Vi vil også spørre de om hvilken sminke de 

bruker. Her måtte vi også bli enige om hvem vi skulle spørre.  

 Skrive en e-post til Erlend Elias for å spørre om hvorfor damer sminker seg og om det 

også finnes menn som sminker seg og om de sminker seg forskjellig. 

 Intervjue noen som vi vet sminker seg mye om hvorfor de sminker seg. Ta opp intervjuet. 

Siden vi er bare åtte elever, fant vi ut at vi gjør alt i lag. 

Vi hadde også et eksperiment som læreren vår hadde planlagt og som vi elever ikke visste så 

mye om. Eksperimentet var i forbindelse med karneval og for å se om gutter og jenter sminker 

seg forskjellige. Læreren og assistenten skulle bruke ansiktsmaling på oss og vi fikk velge hvem 

vi vil være. Vi syns dette eksperimentet var veldig artig. 

 

 

 

 

 

 

 



Hent opplysninger! 

Vi jobbet noen dager med å finne ut mer om sminke og sminking. På internett fant vi noen 

svar. De kalte det ikke for sminke, men for kosmetikk. Når vi leter etter hva sminke er 

kommet det også opp noen artikler om at sminke kan være farlig. Dette syns vi var 

kjempespennende å se nærmere på og vi fant en artikkel om det, men ble enige om at vi 

måtte konsentrere oss om en ting av gangen. 

Dette fant vi på internett. Det var litt vanskelig å forstå, men i lag med læreren vår klarte vi å 

forstå det meste. 

Kosmetikk kommer av det greske ordet kosmetikos, som kan forklares som «kunsten eller 

teknikken å pynte seg», og omfatter metoder for å forskjønne særlig hud og hår ved hjelp av 

bad, massasje, salver og andre skjønnhetsmidler. Kosmetikk er også et samlebegrep på 

produkter og preparater som benyttes for å endre, utheve, forsterke, maskere, bevare eller 

beskytte kroppens utseende eller dufter. Begrepene sminke og make-up brukes ofte for å 

beskrive en del kosmetiske produkter som brukes skjønnhetsforsterkende eller maskerende, 

hovedsakelig for ansiktet. Uttrykket finnes også i «kosmetisk kirurgi», der utseendet forbedres 

gjennom kirurgi. (Wikipedia) 

Vi leter også etter svar på internett om hvorfor damer sminker seg, men der fant vi ikke så 
mye som vi forstå. 

Så snakket vi om hva vi tror sminke er og læreren skrev det opp på tavla. 

 

 

Etter det laget vi forskjellige collager om sminke. Først klippet vi ut sminke av ukeblad og 

limte på ark.  

https://no.wikipedia.org/wiki/Gresk
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Pynt&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Hud
https://no.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5r
https://no.wikipedia.org/wiki/Massasje
https://no.wikipedia.org/wiki/Salve
https://no.wikipedia.org/wiki/Kropp
https://no.wikipedia.org/wiki/Duft
https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%B8nnhet
https://no.wikipedia.org/wiki/Ansikt
https://no.wikipedia.org/wiki/Kosmetisk_kirurgi


 

  

Så laget vi nye collager, der vi delte sminken inn i øyne, munn, hud og hendene.  

  



  

 

Vi tegnet også noen bilder om hvordan vi syns en person som sminker seg ser ut.  

  

  



Eksperiment : 

Vi hadde karneval og læreren og assistenten hadde tatt med karnevalssminke og noen 

forskjellige motiver vi kunne velge mellom: 

Utvalg av motiver: 

     

Alle jentene vil være løve. Hos guttene ville tre være Spiderman, en vil være sjørøver og en 

vil være løve. 

       

    

 

Lage spørreundersøkelse, spørreskjema. Vi skrev opp på tavla det vi lurte på. Vi snakket 

om at det var viktig å være anonym (man skal ikke si navnet sitt), forskjellige aldersgrupper. 

Etterpå laget læreren vår et forslag om spørreskjema som vi var fornøyd med.  



 . 

For å få svar fra både ungdommer, voksne og gamle fant vi ut at vi skulle dele ut skjemaet 

på skolen og vi skulle spørre familie og venner. Vi lurte også på om når man begynner å 

sminke seg derfor skulle vi også spørre noen som var mindre, barnehageunger og 3. og 4. tr.  

Før vi skulle dele ut spørreskjemaet i klassene, måtte vi øve på hva vi skulle si. Vi hadde 

rollespill hvor vi øvde på å si at vi skal forske på hvorfor damer sminker seg og at vi håper de 

kan hjelpe oss med det. Det var bra vi øvde på klasserommet først før vi gikk i de andre 

klassene fordi det var litt skummelt, særlig å gå inn til de store. Da var det bra at vi var to 

stykker i lag. 

Øve, øve, øve: 

  



  

 

Vi fikk over 100 spørreskjema tilbake. Så ble det masse arbeid for vi måtte sortere, ordne og 

telle. Det brukte vi matematikktimene til. 

 

  

 
 
Først sorterte vi etter damer/jenter og gutter/menn. Vi hadde 50 damer/jenter og 50 

menn/gutter. Så sorterte vi etter om de har svart ja eller nei. Vi så at bunken for de som 

hadde svart at de sminker seg var mye større hos damene/jentene enn hos menn/guttene. 

Allerede da så vi at det var flesteparten av jenter som hadde svart ja på om de sminker seg, 

mens flesteparten av guttene sminket seg ikke. Det var faktisk bare fire gutter som svarte at 

de sminker seg. 



 
 
Læreren vår hadde laget tabeller på forhånd og vi brukte stempler for å finne nøyaktig antall. 

Her er tabellen om hvor mange av jenter/damene og gutter/menn sminker seg:: 

 
 
Det viser at det er 44 damer som sminker seg og bare 6 damer som ikke sminker seg av de 

som har svart, mens det er bare 4 menn/gutter som sminker seg og 46 som ikke sminker 

seg. I alderen var damer/jentene fra 4 år til 71 år. De menn/guttene som sminket seg var 

ungdommene 12 til16 år. Noen var litt overrasket at det fantes faktisk noen gutter som 

sminker seg og vi var veldig spente på hvorfor de sminket seg. 



Så så vi på hvilken sminke damene/jentene og menn/guttene brukte: 

  
 

Damene/jentene brukte mest maskara (38), så øyeskygge og leppestift (19 hver) og ganske 

mange også neglelakk (13). Noen brukte også foundation (11), øyenbrunblyant (6), 

concealer (5) og pudder (4). Noen få brukte blusher (1), øyenbrungelee (1), highlighter (3), 

glitter (1) og rouge (1). 

 

Menn/guttene brukte øyeskygge (2), maskara (2), leppestift (2) og neglelakk (1). I tillegg 

brukte de også foundation, eyeliner, pudder og karnevalssminke. 



Så kom vi på det mest spennende spørsmål som da også er vår forskningsspørsmål om 

hvorfor damer/jenter sminker seg. Tabellen ser slik ut:

  

  Svar til damene/jentene    svar til menn/guttene 
 
De fleste damene/jentene sminker seg for å være fine til fest eller bryllup (20). Så er det 

mange som sminker seg for å se våken ut (14). For å se yngre ut (7). For å se eldre ut (5). 

For å være fine for guttene (7), være fine for jentene (2), være med på skuespill eller teater 

(3). Det var også noen som vil se finere ut (8) og noen sminker seg for de syns det er artig 

(4) eller de kjeder seg (4). 

 

Menn/guttene sminker seg fordi de vil være fine for jenter (2), for å ha det gøy(19, fordi de 

har lyst (1) og fordi de skal være med på karneval (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eksperthjelp: 

 

Vi skrev en e-post til Erlend Elias Bragstad i felleskap. Læreren vår var sekretær.  

E-post til Erlend Elias: 

HVORFOR SMINKER JENTER/DAMER SEG?  

Hei Erlend, 

Vi i 1. og 2.tr. på Trones skole har meldt oss på nysgjerrigperkonkurransen. Det betyr, at vi skal forske 

på noe. Vi har bestemt oss for at vi skal forske på: «Hvorfor jenter/damer sminker seg?» Vi har gjort 

forskjellige undersøkelser, men trenger en ekspert for noen spørsmål. Vi har hørt at du kan mye om 

sminke og vi har også sett at du har vært på Trones skole i fjor på villmarksdagene, der du hadde 

sminkekurs. Derfor håper vi at du kan svare på noen spørsmål. Vi må skrive en rapport som må 

leveres 15.03., derfor har vi liten tid.  

1. Hvorfor tror du at damer sminker seg? 

2. Er det noen gutter som sminker seg og hvorfor sminker de seg? 

3. Er det forskjell på hvordan gutter og jenter sminker seg? 

4. Er det skadelig å sminke seg? 

 

Tusen takk for hjelpa  

Hilsen 

Eivind, Lucas, Agnes, Philip, Ariel, Magnus, Josefine, Jan Håkon og lærene Christine og Kathrine 

 

Dessverre fikk vi ikke svar fra han. Vi var litt skuffet. 

 

Vi spurte da en lærer på skolen som vi vet sminker seg ganske mye og som vi tror vet en del 

om sminke om hun kunne komme i klassen for at vi kunne intervjue henne. Hun stilte opp og 

vi hadde laget spørsmålene på forhånd. Vi tok opp intervjuet på lydfil så vi trengte ikke å 

skrive og huske så mye. Vi kunne bare spille det av flere ganger. Det var veldig interessant 

for vi fikk da et svar som vi ikke hadde tenkt på og som var nytt for oss. 

 

 

 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5h9T6--zZAhXDDiwKHSMuBxAQjRwIBg&url=http://www.side2.no/erlend-elias-(32)-har-fatt-kreft/3422788018.html&psig=AOvVaw1Z3m6bEEyRs2mk3-roQykt&ust=1521156502378343


Dette har vi funnet ut! 

Hypotese 1: 

Vi tror at damer sminker seg fordi de skal være fine til fest eller bryllup. 

Det stemmer. Veldig mange, 38 av 44 svarte at de sminker seg fordi de skal være fine til fest 

eller bryllup. Siden det ikke er så ofte bryllup tror vi at de fleste sminker seg når de skal på 

fest. 

 

Hypotese 2: 

Vi tror damer sminker seg for å se våken ut. 

Det stemmer. Veldig mange av damer/jentene sminker seg for å se våken ut. Derfor sminker 

mange damene seg om morgenen. 

 

Hypotese 3: 

Vi tror damer sminker seg for å være fine for gutter. 

Det stemmer litt, men det var bare seks stykker som hadde krysset av det så det var ikke så 

veldig mange. De som krysset av på det var mellom 12 og 25 år gammel. Det betyr at det 

kan stemme at det er mest ungdommene som gjører seg fine for guttene. 

 

Hypotese 4: 

Vi tror damer sminker seg for å se eldre eller yngre ut. 

Det stemmer litt. Det vi fant ut at de damene som var over 30 år gjorde det for å se yngre ut, 

mens det var bare ungdommer som sminker seg for å se eldre ut. 

 

Hypotese 5: 

Vi tror damer sminker seg for å se artig ut hvis de skal være med på sirkus eller teater. 

Stemmer bare litt. Det var bare 3 som svarte at de sminker seg fordi de skal være med på 

sirkus eller teater. 

 

Nye funn: Gjennom intervjuet med ei som sminker seg mye fikk vi vite at en grunn for å 

sminke seg er at man har mange kviser eller en hudsykdom. Det visste vi ikke fra før. 

 



Gjennom eksperimentet med karnevalssminke så vi også at de fleste guttene velger typiske 

guttemotiver som spiderman og sjørøver når de får bestemme selv. De sa at de vil se tøffe 

ut. Så vi tror at når gutter sminker seg for eksempel til karneval er det for å se tøff ut. 

Vi fant også ut at noen småjenter i barnehagen liker å sminke seg av og til, men det er bare 

fordi de syns det er artig.  

 

Konklusjon: 

Gjennom vår forskning har vi funnet ut at de fleste damer/jenter sminker seg fordi de vil være 

fine til fest.  

Veldig mange sminker seg om morgenen for å se mer våken ut. 

Ungdommene sminker seg ofte for å se eldre ut, mens de som er eldre sminker seg fordi de 

vil se yngre ut. 

Det er ikke så mange som sminker seg for å være fine for guttene. Det overrasker oss litt, 

fordi vi trodde det var veldig mange som sminker seg på grunnen av det. 

Gjennom intervjuet fant vi ut at det er noen som sminker seg fordi de har uren hud eller en 

hudsykdom. Det visste vi ikke fra før og var nytt for oss. 

Vi fant også ut at noen få gutter sminker seg. De sminker seg mest for å være fine for 

jentene og av og til for å være tøffe. 

 

Fortell til andre 

Når vi var ferdig med undersøkelsen lagde vi ei utstilling på skolen for å fortelle de andre på 

skolen hva vi har funnet ut. Det syns de andre elevene og også lærerne var veldig 

interessant, særlig fordi de hadde jo vært med i undersøkelsen. De vil også at vi skal fortelle 

om det og det skal vi gjøre etter påske (hvis vi tør). 

 

Vi skal også legge ut bilder og rapporten på skolens hjemmeside så kan alle lese om det. 



Etter påske skal vi lage en foreldrekafé hvor vi skal fortelle foreldrene om hva vi har jobbet 

med og hva vi har funnet ut. Vi fikk dessverre ikke tid før påske. 

 

Etterord 

Dette er første gang vi deltar på Nysgjerrigperkonkurransen. Vi har lært hva en forsker er og 

hvordan man forsker og at det er mye arbeid. Vi har også lært at man må begynne tidlig og 

planlegge godt, for det ble litt mye stress på slutten. 

Vi har lært nye ord: 

 

Vi syns også at problemstillingen kanskje var litt vanskelig å forske på. Det var også 

vanskelig å finne noen eksperter fordi de bor i større byer og vi bor ganske langt unna de 

store byene. Når Erlend Elias Bragstad ikke svarte hadde vi ikke noen ekspertsvar, men 

heldigvis stilte lærer Malin opp som vi syns kunne mye om sminke. 

De siste to ukene når vi jobbet med nysgjerrigper var mange i klassen syke. Så noen ganger 

var vi bare fire stykker og når noen kom tilbake var noen andre blitt syke. Da var det 

vanskelig å jobbe med det. Derfor er vi litt stolte at vi allikevel klarte å bli ferdig til fristen. 

Når vi jobbet med dette kom vi også hele tiden på nye spørsmål som vi også syns hadde 

vært artig å forske på. Vi fant for eksempel en artikkel på internett der det står at sminke kan 

være skadelig. Dette tok vi med på utstillingen så de som bruker sminke kan se etter 



svanemerket innhold i sminke. De er nemlig bedre fordi det er ikke så farlige kjemikalier i de. 

Og i siste Nysgjerrigperbladet står det også at dyrene sminker seg. Dette kunne ha vært artig 

å forske på. Så vi er blitt hekta på forskning og skal forske mer en annen gang. 

 

HURRA, VI ER I MÅL! 

 

Vedlegg 1: Foreldrebrev 

Vedlegg 2: Spørreskjema 

Vedlegg 3: E-post til Erlend Elias 

Vedlegg 4: Spørsmål og svar til intervju Malin Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1: 

NYSGJERRIGPER 2018 

Heia, 
hjemme har dere sikkert hørt at 1. og 2. tr. holder på med nysgjerrigpermetoden. Dette er en metode der ungene forsker 
på noe de lurer på. Resultatene og rapporten sendes  inn til nysgjerrigperkonkurransen med frist 15.03.. Der kan vi vinne 
flotte premier. Det viktigste er dog å delta og å lære seg hvordan man kan bruke denne metoden. På plakaten ser dere 
oppbygging av denne metoden. Jeg har jobbet med denne metoden før, og har opplevd at den er svært lærerik og 
motiverende. I tillegg kan den omfavne ganske mange fag.  
Tidligere har det blitt forsket på hundebæsj, hvorfor knekkebrød blir myk i matpakka, hvorfor folk er sure på bussen m.m. 
Etter en lang runde der vi bare skrev opp alle spørsmål barna lurte på, hadde vi ei avstemning og landet på: Hvorfor 
sminker damene seg? Dette blir altså elevenes problemstilling og vi er allerede i full gang med prosjektet. Vi har laget 
hypoteser (hvorfor vi tror det er slik) og vi har en plan. Bl.a. skal vi har en spørreundersøkelse både hjemme og på skolen 
om hvorfor damer sminker seg. Allerede har elevene kommet frem til at det kanskje ikke bare er damene som sminker seg. 
Her er forskning i full gang og vi håper dere vil hjelpe oss.    

 

Resultatene skal presenteres for noen på slutten. Dette har vi ikke planlagt enda, men kanskje vi inviterer til en 

foreldrekafè, der vi forteller om det vi har funnet ut. For de som ønsker mer info så kan dere logge dere inn på 

nysgjerrigper.no.  

Dette blir spennende! 

Hilsen 

Christine 

 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji2p6T9ZHZAhXCdCwKHQAcAacQjRwIBw&url=http://docplayer.me/15128418-Nysgjerrigper-forskningsradets-tilbud-til-barneskolen-annette-iversen-aarflot-forskningsradet-13-november-2015-nysgjerrigperkonferansen-2015.html&psig=AOvVaw31cdi5tsbdeBbIzICKnEuZ&ust=1518027998791960


Vedlegg 2: 

SPØRRESKJEMA: HVORFOR SMINKER JENTER/DAMER SEG?  

Hei, 

Vi i 1. og 2.tr. har meldt oss på nysgjerrigperkonkurransen. Det betyr, at vi skal forske på noe. Vi har 

bestemt  at vi skal forske på: «Hvorfor jenter/damer sminker seg?» Vi har derfor laget et 

spørreskjema hvor vi skal spørre dere om sminke. Vi har også funnet ut at det kanskje ikke bare er 

jenter eller damer som sminker seg. Derfor vil vi at også gutter skal svare på spørsmålene. 

 

 

Kryss av: Er du 

 jente   gutt   dame   mann 

 

 

Alder:____ år 

 

 

Sminker du deg?  ja   nei 

 

 

Hvor ofte sminker du deg? 

 Hver dag          1-2 ganger i uka  av og til 

 

 

Hvilken sminke bruker du? 

          Øyeskygge   leppestift 

 

          Mascara    neglelakk 

 

          Annet? Hva:____________________________________ _____________________ 

 

 

Hvorfor sminker du deg? 

 Skal være fin til fest eller bryllup.  For å se våken ut. 

 

 For å se yngre ut.    For å være fine for gutter. 

 

 For å se eldre ut.    For å være fine for jenter. 

 

 For å være med på teater eller skuespill. 

 

 Andre grunner:____________________________________________________  

 

TAKK FOR HJELPA  

HILSEN 1. OG 2. TRINN 



Vedlegg 3: 

E-post til Erlend Elias: 

HVORFOR SMINKER JENTER/DAMER SEG?  

Hei Erlend, 

Vi i 1. og 2.tr. på Trones skole har meldt oss på nysgjerrigperkonkurransen. Det betyr, at vi skal forske 

på noe. Vi har bestemt oss for at vi skal forske på: «Hvorfor jenter/damer sminker seg?» Vi har gjort 

forskjellige undersøkelser, men mangler eksperthjelp. Vi har hørt at du kan mye om sminke og vi har 

også sett at du har vært på Trones skole i fjor på villmarksdager, der du hadde sminkekurs. Derfor 

håper vi at du kan svare på noen spørsmål. Vi må skrive en rapport som må leveres 15.03., derfor har 

vi lite tid.  

1. Hvorfor tror du at damer sminker seg? 

2. Er det noen gutter som sminker seg og hvorfor sminker de seg? 

3. Er det forskjell på hvordan gutter og jenter sminker seg? 

4. Er det skadelig å sminke seg? 

 

Tusen takk for hjelpa  

Hilsen 

Eivind, Lucas, Agnes, Philip, Ariel, Magnus, Josefine, Jan Håkon og lærene Christine og Kathrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4: 

Intervju av Malin Berg, 22 år: 

Sminker du deg? 

Ja, det gjør jeg. 

Hvorfor sminker du deg? 

For å se litt fin ut og kanskje for å skjule alle røde prikker i ansiktet. Kanskje for å skjule de litt og for å 

se mer våken ut. 

Hvilken sminke bruker du? 

Mascara, foundation, pudder også bruker jeg litt øyeskygge 

Sminker du deg forskjellig? 

Når jeg er på jobb så sminker jeg meg sånn her og når jeg skal ut på fest eller i en bursdag kan det 

hende jeg sminker meg litt mere. Også er det også å ta bort sminke om kvelden for at huden skal 

være fin og ren når man skal legge seg. Ikke bestandig jeg bruker sminke heller. 

Tror du noen gutter sminker seg? 

Ja, det vet jeg at mange gutter sminker seg.Jeg kjenner vel noen som har sminker seg før som jeg gikk 

i klassen med. Det går an. Det er kanskje ikke så vanlig. 

Hvorfor sminker gutter seg? 

Det er vel samme grunn som jentene sminker seg. Kanskje de vil pynte seg litt og se litt fin ut. 

Tusen takk. 

 

 

 

 

 

 


