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Onderzoeksopdrachten bij hoofdstuk 3 van Leefwerelden van jongeren

1 van 2

3 Leeftijdgenoten: vriendschappen, 
peergroup en jeugdcultuur

Corina Duijndam en Femke Kaulingfreks

Jeugdcultuur, jeugdstijlen en jeugdsubculturen: welke 
betekenis hebben ze voor jongeren? 
Al sinds de opkomst ervan in de jaren vijftig wordt er onderzoek gedaan naar de kenmer-
ken en functies van jeugdcultuur, jeugdstijlen en jeugdsubculturen. Hoe ontstaat jeugd-
cultuur in samenhang met maatschappelijke omstandigheden? Hoe komt ze tot uiting? 
Waarom voelen bepaalde groepen jongeren zich tot bepaalde stijlen aangetrokken, en 
welke betekenis hebben jeugdstijlen of subculturen voor jongeren? Lees voordat je op-
dracht 1 gaat doen paragraaf 3.4 goed door. Zoek in de tekst op wat er gezegd wordt over 
de kenmerken en functies van jeugdcultuur.

Opdracht 1
Doe een klein onderzoek naar de oorsprong en betekenis van een bepaalde bestaande 
of al uitgedoofde jeugdstijl of jeugd(sub)cultuur (bekende voorbeelden: gothic, skaters, 
hiphop). Raadpleeg hoofdstuk 3 en diverse literatuurbronnen waarnaar in dit hoofdstuk 
verwezen wordt, en ook aanvullende zelf gevonden bronnen. Besteed aandacht aan de 
kenmerken en functies van deze jeugdstijl of jeugd(sub)cultuur.

a Maak een beschrijving van de oorsprong en uitingsvormen van de jeugdstijl of -sub-
cultuur. 

b Onderzoek hoe en waarom bepaalde jongeren deze stijl volgen of zich identificeren 
met deze jeugd(sub)cultuur. Waarom voelen ze zich ertoe aangetrokken, en welke be-
tekenis heeft de jeugdstijl of -subcultuur voor hen? Als het om een actuele jeugdstijl of 
-subcultuur gaat, kun je een aantal jongeren interviewen. Als je een jeugdstijl of -sub-
cultuur uit het verleden hebt gekozen, probeer je aan de hand van gepubliceerde ver-
halen uit boeken of mode- en muziektijdschriften, documentaires en YouTubefilmpjes 
dicht bij de leefwereld en beleving van de jongeren te komen.

Het eindresultaat van je onderzoek is óf een geschreven paper óf een vlogfilmpje van 
ongeveer tien minuten. Laat de opzet, de uitvoering en het resultaat van je onderzoek 
zien. Reflecteer op wat je hebt geleerd van het onderzoek. Wat heeft je verrast? Waar 
identificeerde je je juist wel of niet mee, als je kijkt naar je eigen relatie met jeugdstijlen 
en jeugd(sub)culturen? Ook in het geval van een filmpje verwijs je naar de bronnen die je 
geraadpleegd hebt (schriftelijke bronnen, geraadpleegde experts, geïnterviewde jonge-
ren) en benoem je de manier waarop je tot je conclusies bent gekomen. 
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Onderzoeksopdrachten bij hoofdstuk 3 van Leefwerelden van jongeren

2 van 2

De betekenis van vriendschappen: hoe word je gevormd 
door je sterke en zwakke banden?
Hoofdstuk 3 gaat onder andere over vriendschappen: wat zijn kenmerken van vriend-
schappen, hoe ontwikkelen vriendschappen zich, en welke functie hebben ze? Er wordt 
onder andere een onderscheid gemaakt tussen ‘sterke en zwakke banden’, of in het En-
gels strong and weak ties, gebaseerd op de theorie van Granovetter (1973; 1982). Naast 
hechte banden met familie en vrienden (strong ties) zijn lossere relaties met kennissen 
en via-viacontacten (weak ties) van belang, omdat ze jongeren in contact brengen met an-
dere groepen in de samenleving. In opdracht 2 ga je onderzoeken hoe het met jouw eigen 
sterke en zwakke banden zit. Raadpleeg hiervoor het kader in hoofdstuk 3 over sterke en 
zwakke banden in paragraaf 3.2 en de bronnen waarnaar verwezen wordt.

Opdracht 2
Neem een groot vel papier en een pen en maak een analyse van jouw netwerk. Teken je 
netwerk uit en let daarbij op de volgende aspecten.

a Maak onderscheid tussen sterke en zwakke banden. Met wie heb je een hechte band 
en met welke kennissen of contacten heb je wat lossere relaties? Denk ook aan de con-
tacten die je hebt via internet en sociale media.

b Bekijk welke functies de verschillende personen binnen jouw netwerk hebben (gehad) 
aan de hand van de begrippen in het kader over weak and strong ties in paragraaf 3.2. 
Met wie heb je een hechte band? Waarom zijn deze personen belangrijk voor je?

c Welke bronnen zijn voor jou beschikbaar geworden door de zwakke banden in jouw 
netwerk, en wat heb je daaraan (gehad)? 

d Heb je ook banden met personen die tot een andere etnische of sociale groep behoren 
dan jijzelf? Waarom wel of niet, denk je? Zo ja, wat leer je/heb je geleerd van deze con-
tacten?


