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Ele vve jle dn i n g

I denne øvelse skal I undersøge og tale om jeres egen holdning til billeddeling. I skal gennemføre en spørgeundersøgelse i klassen. Den står jeres lærer for. Herefter skal I selv gennemføre en undersøgelse af jeres
forældres holdning til billeddeling. Den sidste del af øvelsen skal I selv stå for.
Øvelsen består altså af to dele.

I denne del skal I først deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Derefter skal I diskutere resultatet ud fra en
række spørgsmål. Undersøgelsen er anonym. I skal ikke skrive navn på.
Spørgeskemaundersøgelse i klassen
1.
2.
3.
4.
5.

Om lidt deler jeres lærer et spørgeskema ud i klassen.
Der er to udsagn, som du skal forholde dig til.
Du skal sætte kryds i den boks, der passer bedst med din holdning.
Herefter samler læreren skemaet ind, og du får et nyt.
Nu skal du komme med dit bud på, hvilken holdning du tror, at flertallet af unge har.

Analyse af spørgeskemaundersøgelse
Når jeres lærer har analyseret jeres svar, får I resultatet.
Jeres lærer fortæller, hvordan analysen er foretaget.
I skal nu sammenligne Skema A (jeres egen holdning) med Skema C (hvad I tror, at flertallet mener). Se på de
to skemaer og besvar følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Skema A: Hvor har de fleste sat deres kryds?
Skema A: Er klassen overvejende enig eller uenig i udsagnet?
Skema C: Hvor har de fleste sat deres kryds?
Skema C: Er klassen overvejende enig om, hvad flertallet tror?
Sammenlign om svarene i skema A og C adskiller sig fra hinanden. Hvis de gør, hvad kan det så være
udtryk for?
6. Gennemgå skema B og D på samme måde.
Tal sammen om hvad forskelle og ligheder i jeres besvarelse betyder.

I skal nu gennemføre en undersøgelse blandt jeres forældre. Den er magen til den, som I selv har besvaret.
Jeres forældre må ikke vide, at I undersøger flertalsmisforståelser. Det kan påvirke resultatet.
Forberedelse i klassen
1. Jeres lærer sætter jer ind opbygningen af svarskemaet, og hvordan I skal analysere svarerne.
2. I skal skrive en kort info-tekst til jeres forældre, hvoraf det fremgår, at undersøgelsen er anonym og
hvordan de skal besvare spørgsmålene.
3. Aftal hvornår I skal have svarerne med tilbage i klassen.
Gennemførelse af undersøgelse derhjemme
1.
2.
3.
4.

Giv jeres forælde en kort forklaring på undersøgelsen og den tekst I skrev i klassen.
Giv nu dine forældre papiret med skema A og B. Tag dem igen, når dine forældre har krydset af.
Giv dem nu papiret med skema C og D. Tag dem igen, når dine forældre har krydset af.
Tag papirerne med i skole, og giv dem til din lærer.

Analyse af svar
Gennemgå skemaerne ud fra samme model, som da I analyserede jeres egne svar:
1.
2.
3.
4.
5.

Skema A: Hvor har de fleste sat deres kryds?
Skema A: Er klassen overvejende enig eller uenig i udsagnet?
Skema C: Hvor har de fleste sat deres kryds?
Skema C: Er forældrene overvejende enige om, hvad flertallet tror?
Sammenlign om svarene i skema A og C adskiller sig fra hinanden. Hvis de gør, hvad kan det så være
udtryk for?
6. Gennemgå skema B og C på samme måde.
Tal sammen om, hvad forskelle og ligheder i skemaerne betyder. Aftal hvordan, I skal fremlægge resultatet for
jeres forældre.

