Lærervejledning til spørgeskema ifm. Masseeksperimentet 2019
Kære lærer

MarinePlastic og Roskilde Universitet foretager en spørgeskemaundersøgelse for at blive klogere på elevers
miljøadfærd i forbindelse med Masseeksperimentet: Plastforurening i vand. Undersøgelsen består af et
spørgeskema, som ikke kræver forberedelse af dig som lærer og det vil tage fem minutter for eleverne at
svare på.
Det er frivilligt at deltage, men det har en kæmpestor betydning at så mange som muligt deltager. Vi håber
meget at I vil være med til at bidrage til denne undersøgelse.
Dine elever skal i løbet af ugerne 38-40 - men inden plast-indsamlingen - svare på før-spørgeskemaet, og i
uge 43-44 skal de svare på et efter-spørgeskema. Både før- og efterskemaet tilgås let elektronisk via et link,
som vi sender ud i hhv. uge 35 og uge 43. Vi spørger ind til eleverne holdninger og adfærd i forhold til
naturen, plastforurening og deres egen rolle. For at kunne følge en evt. adfærdsændring efter
Masseeksperimentet, spørger vi eleverne før eksperimentet, og igen få uger efter.
Deltagelse foregår ved at bruge nedenstående link.

Link til spørgeskema:

https://survey.ruc.dk/LinkCollector?key=JK3JWJL6U5C6

Hver elev skal have adgang til en computer, en tablet eller mobiltelefon. Linket til spørgeskemaet, skal du dele med
eleverne f.eks. via intranet, eller det kan skrives på tavlen, så de selv taster det ind i browseren.

Skemaet behøver blot en kort introduktion. Skriv hold-ID’et tydeligt på tavlen. Selve spørgeskemaet tager
kun få minutter at gennemføre. Længere ord som ’plastforurening’ og ’plastaffald’ kan være svære at
forstå, men er beskrevet i temaet for Masseeksperimentet.
Når du introducerer spørgeskemaet til dine elever kan du evt. tage udgangspunkt i nedenstående:
I skal svare på et spørgeskema og det tager ca. fem minutter.
•

Spørgsmålene skal bruges i forbindelse med Masseeksperimentet, så det handler om jeres adfærd i forhold til plast.

•

Det er et multiple choice spørgeskema. Dvs. der står et spørgsmål, som I læser, og så er der skrevet forskellige svar. I
skal sætte kryds ved det svar, der passer bedst til jer. Når I har valgt et svar, så klikker I “næste”. Til allersidst klikker I
på “afslut”, og så er I færdige.

•

Der er 12 spørgsmål. I starter med at skrive hold-ID og svare på hvilket køn og hvor gamle I er. Hold-ID’et står på
tavlen.

•

I kan ikke svare rigtigt eller forkert i spørgeskemaet - det er ikke en test.
I bliver fx spurgt, om det passer til jer at sige, ”Jeg synes, at det er vigtigt at kæmpe imod plastforurening” og der
svarer den ene måske “det passer fuldstændigt til mig”, mens en anden svarer “det passer slet ikke til mig”. Begge
dele er lige rigtigt.

Mange tak for jeres deltagelse og bidrag til forskningen om plastforurening

