
Hvorfor liker man favoritt kjendisen? 
 

Navn: Madelen. 

Innledning:  

Nesten alle liker en kjendis en gang i livet. Liker man kjendiser på grunn av utseende, 
personlighet eller ferdighetene deres?  

Jeg har hørt at flere har snakket om Beyonce fordi hun er flink til å synge, eller liker de fleste 
henne på grunn av ferdighetene hun har i sang eller kanskje noe annet?  

 

Problemstilling:  

Liker flest folk kjendiser på grunn av utseende, personlighet eller ferdighetene deres? 

 

Utvidet problemstilling: 

Jeg hadde lyst til å finne ut om hva flest jenter i 9. trinn liker best med favoritt kjendisen sin. 
Liker de utseende, personligheten eller ferdighetene til favoritt kjendisen? 

 

Fremgangsmåte: 

Jeg har tenkt til å ta en anonym spørreundersøkelse. Der skal jeg spørre om kjønn, 9.trinn 
klasse, hvilken kjendis den liker og hvorfor. 

Så, skal jeg sortere resultater ifølge informasjoner jeg fått. I spørreundersøkelse blir 
personen spurt om hvilket kjønn den er og hvilken klasse den går i. Da blir det lettere for 
meg å dele resultater inn i flere kategorier/grupper 

 

Hypotese: 

Jeg tror både jentene og guttene jeg tok testen på, har tatt utseende fordi jeg har hørt folk si 
for eksempel: Ååå han er så kjekk eller hun er så pen. 

 

Feilkilder: 

En av feilkildene er at jeg har klart å miste de spørreundersøkelsene jeg tok på folk, men 
fant dem igjen og vet ikke om det er noen spørreundersøkelser som mangler. Jeg har 
også byttet om på trinn til klasse så det kan kanskje gi annerledes resultat.  jeg tok testen 
på 26 personer med de to som testet spørreundersøkelsen. så det kan gi annerledes 
resultat fordi det er ganske få å ta en spørreundersøkelse på. 2 misforsto 
spørreundersøkelsen så det kan gi annerledes resultat. Jenter og gutter er forskjellig så 
det kan gi annerledes resultat. Folk kan også prøve å tulle med spørreundersøkelsen så 



det kan gi annerledes resultat. Alderen på de jeg spurte har noe med resultatet å gjøre 
fordi ungdommer er mye mer emosjonelle enn voksne. 

 

Resultat: 

Hva man liker med 
kjendisen. 

Jente gutt 

Utseende  III 3 IIII 4 

personligheten IIII 4 I 1 

ferdighetene IIIII 5 IIIIIII 7 
 

Så begge kjønn liker best ferdighetene, men etter et så er det forskjellig. Jenter liker 
personligheten nest best, men guttene liker utseende nest best. 

Drøfting: 

På Ung.no, 2015 står det skrevet at siden kjendiser fremstår som nok så perfekte, er det 
enkelt å forelske seg i dem. Når de synger, kan det føles ut som om de synger til deg og de er 
veldig attraktive. Man kan like både utsende og personlighet når de fremstår som perfekte. 
Vi liker også å vite om andres liv og skandaler i livene deres. Dette er hva vi får når vi leser 
om kjendiser. Vi får masse detaljer om livene deres og de blir forbilder for mange av oss. 
Dette er kanskje en grunn til at man liker kjendisskandaler mer enn selve kjendisen. Jeg tror 
det er forskjell på hva gutter og jenter svarer, og at alderen har vært en viktig faktor i 
resultat. 

Konklusjon:  

hypotesen min var feil. Er faktisk glad for at den er feil fordi da betyr ikke utseende alt for 
mange. 

Kilder: 

https://www.ung.no/forelskelse/3134_Betatt_av_en_kjendis.html  

http://www.webpsykologen.no/artikler/hvorfor-liker-vi-kjendisskandaler/  

 

https://www.ung.no/forelskelse/3134_Betatt_av_en_kjendis.html
http://www.webpsykologen.no/artikler/hvorfor-liker-vi-kjendisskandaler/

