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Presenter
Presentation Notes
Welkom mijn naam is Helen Vossen en ik ben onderzoeker aan de subdivisie Jeugd en Media van de afdeling Communicatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In deze presentatie zal ik u iets meer vertellen over een nieuw project genaamd kijken hoe kinderen kijken wat nu net gestart is. 



Project “Entertainisering van de Kindertijd”

Media 

• Sneller

• Gewelddadiger

• Complexer

Presenter
Presentation Notes
Maar om uit te leggen waarom we dit project hebben opgezet moet ik eerst uitleggen dat dit project onderdeel is van een groter project dat al ruim drie jaar loopt waarbij NIPO en Veldkamp ook betrokken zijn. Dit project heet de entertainisering van de kindertijd en wordt gefinancierd vanuit een advanced grant van de European Research Counsil toegekent aan prof. Patti Valkenburg. Het heeft als doel om inzicht te krijgen in wat de invloed van media entertainment is op het gedrag van kinderen. Media entertainment is in de afgelopen jaren steeds sneller en gewelddadiger maar ook complexer geworden. Maar kinderen zijn ook veranderd in de zelfde periode. Ze zijn intelligenter geworden. Dat wordt het Flynn effect genoemd, naar de onderzoeker die voor het eerst vond dat generaties kinderen steeds slimmer worden. Maar ze zijn ook drukker geworden en hebben meer aandachtproblemen. En er wordt ook gezegd dat ze agressiever zijn, maar of dit zo is, daar zijn de onderzoekrers nog niet uit.Een belangrijke vraag die in de wetenschap en maatschappij leeft is of de media verantwoordelijk zijn voor deze verandering in het gedrag van kinderen.  



Mediagebruik Gedrag

Persoonlijkheid

Ontwikkeling

Sociale omgeving

Project “Entertainisering van de Kindertijd”

E-kids: 3-7 jaar
I-teens: 10-15 jaar

Presenter
Presentation Notes
Om dit te onderzoeken houden we een model aan waarbij krijgen proberen te krijgen in:welke media kinderen gebruiken, hoeveel ze het gebruikenwat de effecten van media op het gedrag van kinderen is en wat de rol van bijvoorbeeld persoonlijkheid, de ontwikkeling en de sociale omgeving van het kind is in deze media effecten. Dit doen we bij twee leeftijdgroepen: de e-kids 3-7 jaar en de i-teens 10-15 jaar. Om dit te onderzoeken maken we vooral gebruik van surveys. Interviewers van TNS-NIPO gaan naar gezinnen voor een huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek 



Vragenlijst

Cognitieve taken

Mediadagboek

Huisbezoek

Presenter
Presentation Notes
Om dit te onderzoeken maken we vooral gebruik van surveys. Interviewers van TNS-NIPO gaan naar gezinnen voor een huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek worden er vragenlijst ingevuld door ouders en ook door de tieners en worden er cognitieve taken uitgevoerd bij de kinderen.Ook vullen ouders voor de e-kids en de tieners zelf. 



Mediagebruik Reactie op Media Gedrag

Persoonlijkheid

Ontwikkeling

Sociale omgeving

Project “Entertainisering van de Kindertijd”

Presenter
Presentation Notes
Volgens verschillende theorieën zit hem dit in de reactie die media te weeg brengt in kinderen.  Media gebruik leidt tot een bepaalde reactie en die reactie bepaald het gedrag



Welke reacties? 

Emotieel

Fysiologisch

Cognitief

Presenter
Presentation Notes
En met reacties bedoelen we eigenlijk 3 soorten reacties Emotioneel dus welke emoties ervaren kinderen tijdens het kijken en hoe sterkMaar fysiologische reactie, bijvoorbeeld opwinding of arousalEn cognitieve reacties zoals aandacht of bepaalde gedachtes



Mediadagboek

    
 

     
Verdrietig Een beetje 

verdrietig 
Niet verdrietig / 

niet blij 
Een beetje blij Blij 

 

   
  

     
Helemaal niet 

opgewonden of 
druk 

Een heel klein 
beetje opgewonden 

of druk 

Een beetje 
opgewonden of 

druk 

Best wel 
opgewonden of 

druk 

Heel opgewonden 
of druk 

 

Self Assessment Manikin (SAM)

Presenter
Presentation Notes
We keken hier al naar door bijvoorbeeld in het mediadagboek een aantal vragen te stellenWanneer er werd aangegeven dat bijvoorbeeld In het mediadagboek hebben we bijvoorbeeld ouders gevraagd hope verdrietig of blij een kind zich voelde tijdens het kijken naar het programma



Limitaties

• Media dagboek is retrospectief

• Ouder is niet altijd in dezelfde ruimte geweest 

tijdens mediagebruik

• Kans op sociaal wenselijke antwoorden

• Subjectieve beoordeling van de intensiteit van 

de emotie



Observatie van 
emoties 

Presenter
Presentation Notes
Om minder last te hebben van de limitaties van survey maten wordt er vaker gekeken naar andere manieren om emoties te meten. Bijvoorbeeld met behulp van pschofysiologische metingen zoals skinconductance of EEG. Echter moeten kinderen dan naar het lab komen en is het moeilijk om deze maten aan specifieke emoties te linkenEen andere methode is om naar gezichts expressies te kijken. Het gezicht kan veel vertellen over hoe we ons voelen. De positie van de mond, neus en wenkbrauwen kan vertellen hoe iemand voelt. Deze aspecten worden gebruikt om dit te coderen. Van een foto is dit nog wel te doen maar om de gezichtsexpressies te coderen van iemand die een film kijkt is heel veel werk. En je moet er goed voor getraind worden. 



Automatische 
observatie

Basis emoties:

• Blijdschap

• Verdriet

• Boosheid

• Verrassing

• Angst

• Walging

• Minachting

• (neutraal)

Presenter
Presentation Notes
Wij wilde graag de emoties van kinderen observeren terwijl zijn naar video-fragmenten kijken. En gelukkig is er sinds kort software die op een geautomatiseerde manier de gezichtsexpressies analyseert 



Voordelen

• Emoties worden real-time gemeten 

• Zeven basis emoties tegelijkertijd

• Niet invasief  alleen maar film maken

• Veranderingen in emoties gedurende het 

kijken meten

Presenter
Presentation Notes
Deze methoden lijkt een aantal voordelen te hebben De emoties worden real-time gemeten: waardoor je niet afhankelijk bent van het geheugen van iemandEr worden zes basis emoties tegelijkertijd gemeten: en je kunt zelfs naar combinaties kijken



Het project

Hoofdvraag: 
Is er een relatie tussen ADHD scores van kinderen en 
de manier waarop ze reageren op media 
(televisiefragmenten)

Steekproef:
150 kinderen (e-kids) tussen 6-9 jaar
Oversampling op AHDH scores
50% jongen

Presenter
Presentation Notes
Hoe gaat u dit doen? U heb uw laptop met daarop de CAPI. In de CAPI zitten de filmpje die het kind gaat zien. De bedoeling is dat het kind achter de laptop zit en de filmpjes hier op ziet. De camera is achter de laptop gepositioneerd zodat hij het gezicht van het kind filmt. Op het plaatje speelt Karin hier even het kind. U de interviewer zit naast het kind en kan dus meekijken op het scherm. 



Stimuli

Willem wever – kaal worden Willem wever – koffers op 
schiphol

Achtste groepers huilen niet-
kinderen maken tekening

Achtste groepers huilen niet 
– kinderen dansen op tafel

Spy kids – kinderen 
ontsnappen op een boot

• 5 videofragmenten: edicatieve, prosociale en 

entertaining content

• Hoge vs. lage Message Sensation Value (MSV)



Opzet

• Interviewer gaat met camera en laptop naar 
gezin

• Filmpjes worden op de laptop getoond
• Camera filmt het gezicht van het kind

Presenter
Presentation Notes
Interviewers van NIPO gaan gewapend met een camera en laptop naar het gezin. Daar zetten ze het kind voor een laptop om videofragmenten te laten zien. Een camera staat gepositioneerd achter de laptop gericht op het gezicht van het kind. Het enige dat nodig is is dat de camera het gezicht goed in beeld heeft. 



Interviewervragenlijst

Presenter
Presentation Notes
Naast de opname de opnamen op de camera



Oudervragenlijst



Uitdagingen

• Kinderen moeten goed genoeg stil blijven 

zitten

• Kwaliteit van de opnames moeten goed zijn 

(geen tegenlicht)

• Data erg omvangrijk (paar Gb per persoon)

• Software niet goedkoop



Data

• 1 Videofile per kind  5 videofiles per kind

1 2 43 5

Presenter
Presentation Notes
De eerste huisbezoeken zullen op z’n vroegst deze week of volgende week plaats vinden.  We hebben dus nog geen data en ik dan dus nog niet echt iets laten zien. We hebben natuurlijk wel een plan. Allereerst zullen we van NIPO 150 SD-kaartjes krijgen die we zullen gaan knippen zodat we per videofragment een videofile hebben.Deze zullen we inlezen in de FaceReader software.Het is mogelijk om in de software analyses te doen 



Analyses

• Kan in FaceReader software  bv 
verschillen tussen groepen of in 
Circumplexmodel



Analyses

• Output  tekstbestand

• Per videofragment gemiddelde van de top 10% per 
emotie bereken  te gebruiken in parametrische 
analyses technieken als regressie en ANOVA

Presenter
Presentation Notes
the global average of the top 10% peak values for each emotion was used. To compute this value, the frequency of each score is calculated into a percentile distribution, and all values below the 90th percentile are removed. This is done in order to analyze the most prominent expressions. Secondly, an overall intensity score was calculated. This was done to differentiate between shorter, yet more intense expressions, from longer, less prominent ones. For this calculation, the values in the top ten percent of each emotion were distributed into four groups, and then assigned the values of 3, 2, 1, and 0, respectively and then multiplied by 100. In this way, higher emotion scores are given more weight than lower scores.
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