Voorbeeld Praktische Opdracht / toetsvraag (domein E havo media)

Facebook…zegen of vloek?
Meer dan 354 vrienden op Facebook maakt je ongelukkig
Wereldwijd checken maar liefst 493 miljoen Facebookgebruikers een of meerdere keren per dag de
status-updates van hun (gemiddeld 120) vrienden. Uit onderzoek is gebleken dat het veelvuldig op
Facebook lezen van 'alle leuke dingen die je vrienden doen' een gebruiker van Facebook alleen maar
ongelukkiger maakt.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Universiteit van Madrid onder gebruikers van Facebook tussen
de 18 en 65 jaar en het blad Men's Health citeerde eruit. Uit het onderzoek bleek dat de groep
gebruikers die kort voor het beantwoorden van een vragenlijst niet op Facebook waren geweest,
gelukkiger waren dan deelnemers die wel de status-updates hadden bekeken.
Kritische grens
Verder bleek dat onderzochte gebruikers die meer dan 354 vrienden hebben, structureel minder
gelukkig waren met hun leven. Belangrijkste reden is het vermeende 'succes' dat bijna al jouw vrienden
hebben in hun leven. De meeste profielen geven een verregaand onrealistische weergave van (het
echte leven van) de gebruiker. Een Facebookgebruiker is van namelijk geneigd alleen de zonnige zijde
van zijn of haar bestaan met de rest van de wereld te delen.
Met andere woorden: Het continu lezen over droomvakanties, leuke uitjes, geweldige restaurants of een
nieuwe baan van je vrienden maakt je jaloers en daarmee minder gelukkig. Een Facebookgebruiker
meet namelijk zijn of haar eigen succes af aan dat van anderen, aldus een van de conclusies van het
onderzoek.
Advies
Een van de onderzoekers en auteur van de scriptie, Dr. Dilney Concalves, adviseert ongelukkige
Facebookgebruikers eens flink in hun vriendenbestand te snijden. 'Waarom zou je bevriend zijn met de
vrienden van je zus, je tandarts, supermarkt, of iemand die jaren niet hebt gezien en niet van plan bent
te ontmoeten ook? Zorg ervoor dat je je beste vrienden overhoudt, het liefst zelfs alleen mensen die je
ook regelmatig in het echt ontmoet. Zo alleen krijg je een realistisch beeld van je vrienden', aldus
Concalves.
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Wereldwijd maken honderden miljoenen mensen gebruik van Facebook.

Draagt Facebook bij aan het proces van individualisering of juist niet?

Wat is de waarde van Facebook voor jouw / iemands sociale contacten. Speelt het aantal ‘vrienden’
daarbij een sterk bepalende rol?

In hoeverre herken je wat onderzoeker Concalves zegt over het effect van het bekijken van status
updates van anderen? Motiveer je antwoord.

Leg uit op welke manier de sociale media een rol spelen in het ontwikkelen van een eigen identiteit.

Leg uit dat ook sociale media als Facebook een rol spelen in jouw socialisatieproces.

http://handreiking-se-maatschappijwetenschappen.slo.nl
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Ontvrienden op Facebook. Zie het filmpje:
http://www.speld.nl/2010/08/17/sociaal-isolement-dreigt-na-verlies-van-twee-facebookvrienden/
Op enigszins ludieke wijze wordt in dit filmpje het belang van een groot aantal vrienden op Facebook in
beeld gebracht.

Geef aan wat het belang is van het hebben van veel vrienden op Facebook. Gebruik twee van de
volgende kernconcepten: sociale cohesie, identiteit en individualisering.

Leg uit dat sociale media een rol spelen in het verbinden van mensen.

Leg uit dat de sociale media ook een rol kunnen spelen in het uitsluiten van mensen. Gebruik hierbij
het kernconcept ‘groepsvorming’.
Nummer van Knife Party over ‘Internet friends’: http://www.youtube.com/watch?v=gcejLp72iCE.
(het nummer is overigens niet nodig om de onderstaande vragen te kunnen beantwoorden).

Leg aan de hand van het concept ‘sociale institutie’ uit dat het ‘ontvrienden’ op Facebook kan
worden gezien als onacceptabel.

Leg uit aan de hand van de opkomst van Facebook uit dat er sprake is van individualisering van de
samenleving.

In hoeverre is het kernconcept globalisering van toepassing op het succes van Facebook?
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