Beleving van kinderen en jongeren
Analysekader voor belevingsonderzoek

Analysekader participatie kinderen en jongeren (fase 2)
Analyseren van de resultaten van een belevingsonderzoek doe je zo
1. Begin met een globale lezing;
2. Neem dan het materiaal een tweede keer door op thema (bijvoorbeeld publieke ruimte);
3. Bij een derde lezing kan dat bijvoorbeeld per wijk, leeftijd, … gebeuren. Daarbij kan je een soort ‘woordanalyse’ doen. Wanneer het gaat
over mobiliteit, licht je die woorden eruit die een indicatie geven over de mobiliteit (bijvoorbeeld slecht, ok, bang, onveilig). Zo licht je ook
de subjectieve component eruit.
Per lezing kan je daarnaast nog een extra kolom opnemen. Bijvoorbeeld ‘veilig’: in welke zin? Of naar wijk, leeftijd, … Dus bij elke lezing wordt de
analyse ‘verklarender’.
Bekijk de analyse pragmatisch: bedenk goed hoe je op een efficiënte manier zoveel mogelijk info kan verkrijgen en de leefwereld van kinderen en
jongeren uit je resultaten halen.
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Als je wil, kan je een codering plakken op de analyse. Op die manier kan je de meningen van de respondenten kwantificeerbaar maken. Als je hiervoor kiest, lijst je best in de loop van de verwerking goed op welke woorden je welke code hebt gegeven.
Negatief duid je aan met -1

licht negatief met -1/2

Positief met +1

licht positief met +1/2

woorden zoals: haten, vijand, dramatisch, woedend, …

woorden zoals: boos, ontevreden,
heb ik niet graag, …

woorden zoals: vriend, uitstekend,
fair-play, …

woorden zoals: tevreden, verbetering, enthousiast

Thema

Vraagstelling

Woordanalyse

Duiding

Naar strata?

Afbakening
thema

Deelvraag die je stelde

Subjectieve/verklarende
component uit het antwoord.

Meer uitleg om begrippen te
verklaren.

Zijn er verschillen in de
antwoorden tussen de
strata?

Bv. Durf je alleen rond
fietsen

Bv. Soms (3 personen)
Bv. … Want …

…

Bv. … Want de auto’s rijden te snel

Bv. Vooral bij – 12 jarigen

Bv. Mobiliteit

Bv. Onveilig (6 p)

Bv. … Want …
Bv. Bang (2p)

Bv. … Want er is te weinig verlichting

Bv. Vooral meisjes

Bv. … Want …
Bv. Altijd (12p)
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