25 manieren om te vragen:
Wat voor selfies zet jij op internet?
1.Welke foto op je smartphone is het belangrijkst voor je en waarom?
2. Hoe belangrijk is je uiterlijk voor je?
3. Wat maakt iemand mooi? Wanneer vind jij een selfie goed gelukt?
4. Hoeveel selfies maak jij en wat doe je ermee?
5. Wat is je favoriete blik of houding als je een foto neemt?
6. Hoe wil jij overkomen op je foto's? Wat wil je uitstralen?
7. Wat voor foto's en filmpjes plaats je online en/of deel je met vrienden? En
welke niet?
8. Via welke social media of apps deel je foto of filmpjes van jezelf en bekijk je
beelden van anderen?
9. Waarom deel jij foto's (of videos) van jezelf met anderen?
10. Zijn reacties op selfies belangrijk voor je? Zo ja, waarom?
11. Welke reacties krijg je meestal? Wat vind je daarvan?
12. Wat is de leukste reactie die je ooit kreeg op een foto of filmpje van jezelf?
13. Welke reactie was niet leuk? Waarom raakte dat je?
14. Reageer je zelf weleens op selfies of vlogs van bekenden en onbekenden? Zo
ja, wat zeg je dan?
15. Zijn reacties goed voor iemands zelfbeeld of kun je er ook juist onzeker van
worden? Waarom?
16. Krijg je een goed beeld van iemand als je alleen een foto of filmpje van hem of
haar ziet?
17. Welke eigenschappen vind je leuk aan je vriendinnen of vrienden? Zie je die
ook terug in foto's en filmpjes of is er groot verschil tussen iemand online en
offline?
18. Bewerk jij je selfies weleens met een speciale 'beauty'-app? Waarom doe je
dat?
19. Denk je dat andere mensen hun foto's ook bewerken? Waaraan kun je dat
zien?
20. Essena O'Neill (link is external) stopte met haar Instagram-account, want ze
was er de hele tijd mee bezig de foto's zo te maken, dat iedereen haar mooi en
aardig vond. Ze werd er uiteindelijk ongelukkig van. Hoe zorg je dat foto's online
delen leuk blijft en dat je je er niet door slecht door gaat voelen?
21. Sterren zoals Kim Kardashian en Rihanna delen vaak foto's van zichzelf
waarop ze heel sexy overkomen. Wanneer is iemand sexy, en wanneer helemaal
niet?
22. Instagram heeft de sexy foto's van Rihanna's regelmatig verwijderd omdat ze
te naakt waren. Wat vind je daarvan?
23. Welke grenzen zou jij trekken als je bijvoorbeeld de baas zou zijn van
Instagram? Wat mag wel online, wat mag niet?
24. Kijk je weleens terug naar selfies die je hebt gemaakt toen je jonger was? Wat
voor selfies waren dat? Zou je dit nu ook nog maken?
25. Maak je ook selfies met anderen? Zo ja, met wie?

