Forord
Vi er 16 elever som går i 3.klasse på Nordby skole i Rælingen. Vi synes det er spennende
med banning og stygge ord og har hatt mange samtaler om dette. Vi har ofte latt oss
fascinere over ord og uttrykk som vi mener ikke er lov til å si, men som vi egentlig ikke
vet helt hva betyr. Vi har også opplevd at flere sier noe som er stygt, men som vi har
sluttet med å si når vi finner ut hva det betyr.
Vi skjønner ikke helt hvorfor det er så mange som bruker alle disse stygge ordene og
mange av ordene synes vi er ekle og vi liker ikke å høre de. Hvis mange er enige med
oss, så er det veldig rart at det likevel er så mange som sier disse ordene. Hvorfor gjør
vi egentlig det og er det så stor forskjell på jenter og gutter som det vi tror?
Vi har lært masse av dette prosjektet og har fått et litt annet syn på banning enn vi
hadde før vi startet. Vi har opplevd på kroppen hvordan det føles når vi leser eller
hører stygge ord vi ikke liker, og vi håper vi har blitt mer bevisste vår egen språkbruk
og hvordan den kan få andre til å føle.
Vi ønsker å takke Ruth Vatvedt Fjeld som stilte opp i et intervju med oss. Det var
veldig spennende, og vi lærte masse.
Vi ønsker også å takke 4.-7.klasse på Nordby skole som svarte på spørreundersøkelsen
vår med kort tidsfrist. Det hjalp oss masse.
Da vi skrev rapporten vår, valgte vi å gjøre noe felles i klassen hvor læreren skrev ned
det vi sa. Og noe har vi skrevet selv og skannet inn. Forsiden hadde vi som en
konkurranse og alle fikk lage et forslag til forside som vi kunne bruke. Deretter stemte
vi anonymt over hvilken vi synes passa best til oppgaven.
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Dette lurer vi på
HVA SKAL VI FORSKE PÅ?
Læreren vår startet skoleåret med å fortelle om nysgjerrigper og fortalte at vi skulle
finne noe vi ville forske på. Vi samlet forslag både fra oss i løpet av noen uker og fra
foreldre. Alt ble skrevet ned. Etter en stund fikk vi sitte sammen i små grupper og
skrive ned alt vi ville finne ut av. Deretter tok vi bort alle forslag som det allerede
fantes svar på eller som ble vanskelig for oss å finne ut av. Til slutt satt vi igjen med
noen temaer som vi synes var spennende og stemte over disse. De aller fleste ønsket å
forske på banning, så da ble det det.
Vi snakket masse om hva det var vi ville finne ut av når det gjelder banning og det var
en stor diskusjon om hvor stor forskjell det er på gutter og jenter når det gjelder
banning, hvert fall i klassen vår. I klassen vår er det mange av guttene som banner og
bruker stygge ord og det er nesten ingen av jentene som gjør det. Hvorfor er det sånn
at guttene banner mer enn jentene? Gjelder det bare oss eller er det sånn andre steder
også? Flere av oss opplevde at det var forskjell på mamma og pappa sin reaksjon om
det var en jente eller gutt som banna hjemme. Og hvorfor banner vi egentlig? Det
hender jo at voksne også banner, men de sier likevel at vi ikke får lov til å banne.
Vi valgte å se om det stemmer for andre også, og kom frem til en problemstilling som
alle var enig i.

PROBLEMSTILLING
Problemstillingen vår er:
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Hvorfor er det slik?
HYPOTESER
Vi hadde mange tanker om hvorfor man banner og om hvem som banner mest. Vi
skrev ned alle forslagene som kom, så tok vi bort de som var ganske like. Alle var enige
i hvem som banner mest.
Vi tror:
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Legg en plan
HVORDAN SKAL VI FINNE UT AV DET?
Vi må spørre masse folk om hvorfor de banner. Det er den enkleste måten å finne ut
hvorfor vi bruker stygge ord. Vi lurte også på om det kanskje finnes en ekspert på
banning som vi kan prate med. Vi bestemte oss derfor om å lage en
spørreundersøkelse og se om vi kunne finne en ekspert som vi kunne intervjue. Vi
delte klassen inn i to grupper, en som skulle jobbe med spørreundersøkelsen og en
som skulle jobbe med intervjuet.

INTERVJU
For å se om det finnes en ekspert på banning, brukte vi Google og søkte opp ekspert på
banning. Vi fant en dame, Ruth Vatvedt Fjeld, som kalte seg for banneekspert. Vi
sendte henne en mail og forklarte at vi skulle være med på nysgjerrigper-konkurransen
og skulle forske på banning. Vi spurte om vi kunne ha et Teams-møte med henne for å
stille noen spørsmål om banning. Det ville hun gjerne.
Vi laget spørsmål og forberedte oss til intervjuet. Vi sendte spørsmålene til Ruth på
forhånd og fordelte spørsmålene mellom oss sånn at alle visste hva de skulle spørre
om.
Spørsmålene våre til intervjuet er:
1. Hva er banning og hvorfor har vi det?
2. Hvorfor banner man?
3. Hvor gammelt er banning og hvem oppfant det?
4. Hvem banner mest av gutter og jenter?
5. Hvor mange banneord finnes det?
6. Hvorfor er det så mange som synger sanger med banneord, og hvorfor hører vi på
det?
7. Hvilket banneord liker du best, og hvorfor?

SPØRREUNDERSØKELSE
Vi valgte å lage en spørreundersøkelse i Forms i Office som vi kunne sende som link til
de vi skulle spørre. Vi brukte lang tid på å velge spørsmål og erfarte at vi måtte være
ganske nøye med formuleringen av spørsmålene for at det skulle bli lettere å svare på.
Vi snakket mye om hvem vi skulle sende spørreundersøkelsen til. Vi var ganske enige
om at vi trodde ungdomsskoleelever bannet veldig mye, og valgte derfor å sende
undersøkelsen til den ungdomsskolen som er nærmest oss. Vi sendte en e-post til
rektoren på skolen og fortalte om prosjektet vårt. Vi spurte om han kunne være så snill
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og sende spørreundersøkelsen vår til alle lærerne på skolen sånn at de kunne utføre
undersøkelsen med sin klasse.
Spørsmålene våre i spørreundersøkelsen er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Er du jente eller gutt?
Banner du?
Hvorfor banner du?
Hvilke banneord bruker du mest?
Hvorfor bruker du det banneordet mest?
Hvor ofte banner du i løpet av en dag?
I din klasse, hvem er det som bruker flest stygge ord?
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Hent opplysninger
INTERVJU
Vi laget spørsmål og avtale et møte på Teams med Ruth Vatvedt Fjeld. Hele klassen
deltok på møtet. Vi stilte henne spørsmål og hun svarte. Vi tok opptak av intervjuet
sånn at vi kunne bruke det senere til å gå gjennom svarene på nytt hvis vi trengte det.
Alle kunne også stille flere spørsmål underveis hvis det plutselig var noe vil kom på.

SPØRREUNDERSØKELSE
Vi laget en spørreundersøkelse og sendte den til rektoren på vår nærmeste
ungdomsskole. Vi spurte pent om han kunne gi den videre til alle lærerne på skolen
sånn at elevene kunne ta den. Etter en stund hadde vi fortsatt ikke fått noe svar, og det
var ingen som hadde svart på undersøkelsen. Da får læreren vår høre at rektoren på
skolen har sluttet og at han var ferdig i jobben rett etter at mailen til han ble sendt. Vi
velger da å sende e-posten til han som er rektor på skolen nå. Heller ikke han får vi
svar fra, og vi merker at vi begynner å få dårlig tid siden vi også skal se på resultatene
og skrive ferdig rapporten vår.
På grunn av liten tid og at ungdomsskolen ikke hadde mulighet til å svare på
undersøkelsen valgte vi å spørre elevene på skolen vår i stedet. Alle elevene i 4.-7.klasse
har derfor vært så snille og svart på spørreundersøkelsen vår på kort varsel.
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Dette har vi funnet ut
INTERVJU

Vi hadde en veldig fin samtale med Ruth og lærte masse om banning. Vi ble også
veldig overrasket over noe av det hun kunne fortelle oss.
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SPØRREUNDERSØKELSE

Vi hang opp svarene på spørreundersøkelsen på tavla og gikk gjennom svarene.

Vi krysset av og registrerte alle svarene.
Av spørreundersøkelsen fant vi ut:
•

•
•

Av de som banner svarer:
o 82% at de banner fordi de blir sure.
o 30% at de banner fordi de taper i spill.
o 32% at de banner fordi noen er slemme.
o 4% at de banner for å tøffe seg.
o 2% at de banner fordi de er lei seg.
o 18% at de banner fordi de har lyst.
o 14% at de banner fordi de ikke synes det er så stygt.
o 0% at de banner fordi de vinner i spill.
o 2% at de banner fordi de er glade.
o 4% at de banner fordi de synes de er morsomme.
80% av jentene forteller at de banner.
81% av guttene forteller at de banner.
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•
•
•
•
•
•
•

43% av jentene som banner, banner mindre enn hver dag.
23% av guttene som banner, banner mindre enn hver dag.
Gjennomsnittlig banner guttene ca. 16 ganger om dagen.
Gjennomsnittlig banner jentene ca. 7 ganger om dagen.
Det mest brukte ordet blant både jenter og gutter er f-ordet. De fleste bruker det på
norsk, men mange bruker også det engelske ordet.
Jentene bruker mange ord som vi har vært litt uenige om er banneord, fordi de ikke
virker så stygge.
Guttene bruker mange stygge ord som omtaler kjønnsorganer eller med seksuelle
undertoner.

Vi har hatt en stor diskusjon i klassen om vi skal nevne ord som har kommet frem i
undersøkelsen. Vi kom frem til at hvis det er mange som kommer til å lese rapporten
vår, så vet vi ikke hvilken alder disse personene kan ha. Derfor har vi valgt å ikke skrive
de stygge ordene fordi vi selv merket på kroppen at det ikke ga en god følelse av å høre
og lese disse ordene.

STEMTE HYPOTESENE VÅRE?
Hypotesene våre:
•
•
•
•

•

•
•

Jeg banner fordi jeg blir sint.
o Stemmer.
o Nesten alle banner når de blir sinte (82%).
Jeg banner fordi jeg blir glad.
o Stemmer ikke.
o Nesten ingen banner fordi de ble sinte (2%).
Jeg banner fordi jeg blir lei meg.
o Stemmer ikke.
o Nesten ingen banner fordi de blir lei seg (2%).
Jeg banner fordi jeg taper i et spill.
o Stemmer delvis.
o Det er en del som banner hvis de taper i et spill (30%). Men vi tror det er
mange som ikke spiller så mye, og derfor taper de heller ikke i spill. Hvis vi
hadde spurt om de spilte og så spurt de som spiller om de banner hvis de
taper, så tror vi det hadde vært flere som svarte ja.
Jeg banner fordi noen er slemme.
o Stemmer delvis.
o Det er en del som banner hvis noen er slemme (32%), men det er flere som
ikke gjør det.
Jeg banner fordi jeg vinner i et spill.
o Stemmer ikke.
o Ingen banner fordi de vinner i et spill.
Jeg banner for å tøffe meg.
o Stemmer ikke.
o Nesten ingen banner for å tøffe seg (4%). Her tror vi ikke vi at alle har vært
helt ærlige.
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•

•
•
•

Jeg banner fordi jeg ikke synes det er så stygt.
o Stemmer delvis.
o Det er veldig få som banner fordi de ikke synes det er så stygt (14%), men
det er noen.
Jeg banner fordi jeg synes jeg er morsom.
o Stemmer ikke.
o Det er nesten ingen som banner fordi de selv synes de er morsomme (4%).
Jeg banner fordi jeg har lyst.
o Stemmer delvis.
o Det er veldig få som banner bare fordi de har lyst (18%), men det er noen.
Gutter banner mer enn jenter.
o Stemmer/stemmer ikke.
o Denne hypotesen ble litt vanskelig å svare på. Spørreundersøkelsen vår viser
at det var veldig likt mellom gutter og jenter, men at guttene (81%) banner
bittelitt mer enn jentene (80%). Guttene banner oftere enn jentene og
bruker styggere banneord.
o Forskningen viser at jentene banner mer enn guttene, dette fortalte Ruth
oss. Hun sier også det samme som vi fant ut, at guttene bruker styggere ord
enn jentene når de banner.

FEILKILDER
•
•

•

Vi tror at det kan ha vært flere som ikke var helt ærlig. Det kan ha vært flere jenter
som synes det var flaut å fortelle at de banner, for det er mer akseptert at gutter sier
stygge ord enn at jenter sier det.
Vi fikk spurt mange færre personer enn det vi egentlig hadde planlagt med
spørreundersøkelsen vår. Vi går på en veldig liten skole og ettersom det ikke ble helt
etter planen med ungdomsskolen, så ble det ikke så mange vi fikk spurt. Det kan
godt hende resultatet hadde blitt annerledes hvis vi hadde fått spurt flere.
Vi tror jenter kanskje begynner å banne senere enn det guttene gjør. Så når vi måtte
spørre 3.-7.klasse i stedet for ungdomsskolen, så kan det hende at yngre jenter
banner mindre enn yngre gutter. Og når de blir eldre så har jentene begynt å banne
mer og resultatet hadde blitt annerledes.

KONKLUSJON
Hvorfor banner vi? Vår forskning viser at vi banner oftest når vi blir sinte. Noen blir
sinte av å tape i spill, at noen er slemme mot oss eller sier stygge ting til oss, hvis man
ikke får viljen sin, hvis man får kjeft, fordi mamma og pappa ikke gidder å høre etter
eller andre ting. Det er forskjellige ting som gjør oss sinte, men det ser ut som om det
som er felles når vi blir sinte er at vi trenger noen ekstra sterke ord for å vise hvor sinte
vi faktisk blir. Da ender det ofte opp med at vi banner. Vi er alle forskjellige og trenger
å uttrykke oss på ulik måte, så det er mange forskjellige grunner til at noen banner.
Hvem banner mest av jenter og gutter? Vår forskning viser at det nesten ikke er noe
forskjell på jenter og gutter om de banner eller ikke. Vi ser at guttene banner oftere og
de bruker også styggere ord enn jentene. Annen, større forskning viser at jenter banner
mer enn gutter. Dette kan tyde på at det er store forskjeller på forskjellige steder og
blant ulike grupper. Felles for både vår og annen, større forskning er at begge to viser
at gutter bruker styggere ord enn jenter.
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Fortell til andre
HVORDAN?
Vi har sendt rapporten vår til Ruth for å vise henne hva vi har funnet ut av.
Vi skulle også ønske at vi kunne ha en informasjonsdag eller lignende hvor vi kunne
fortalt mange om det vi har funnet ut. Kanskje vi får det til senere etter at alt har roet
seg og vi kan samles mange igjen.
Vi tror det er mange som har fordommer og tror at gutter banner mye mer enn jenter
og vil gjerne at flest mulig kan se at dette ikke stemmer. Vi trodde dette før vi startet
med prosjektet og ble overrasket over resultatet.
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