Appendiks 1 - Interviewguide
Briefing / aftaler forud for interviewet
-

Præsentation af interviewer

Er det OK med dig, at jeg optager interviewet, så jeg får det hele med?
Når tilsagn er opnået  begynd optagelse
[IP’s navn], vi har lige aftalt at jeg gerne må optage interviewet. Det gør jeg for at være sikker på, at
jeg får det hele med. Og det er du OK med…?
Jeg regner med at vores snak kommer til at vare ca. 1,5 time. Hvis du på et tidspunkt har brug for en
pause, eller hvis der er noget, du ikke har lyst til at svare på, så siger du til. Det er helt fair, men jeg
håber selvfølgelig, vi kan få skabt en god stemning, hvor du har lyst til at dele så meget med mig,
som du kan.
Det er vigtigt, at du ved, at alt du siger til mig i dag, er anonymt. Dvs. at jeg aldrig kommer til at
bruge dit navn eller andre ting, der kan identificere dig, i min forskning. Jeg vil højst bruge små
citater fra vores samtale.
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Struktur og
teoretiske
begreber

Spørgsmål til interviewpersonen (inkl. probes)

Introduktion til
interviewet

Kort fortalt, så er jeg interesseret i at snakke med unge mennesker, hvis
forældre kommer fra et andet land end Danmark. Jeg vil gerne lære noget om,
hvordan det er at bo i Danmark med sådan en baggrund, så jeg er rigtig glad
for, du har sagt ja til at være med i det her interview. Du skal vide, at det er
dine overvejelser og oplevelser, jeg er interesseret i at høre om, så jeg håber,
du vil dele alle dine umiddelbare tanker med mig.
1. Kan du starte med at fortælle mig lidt om, hvem du er?

Personlig identitet/
selvbeskrivelse

a. Hvordan ville du fx præsentere dig for en, du møder for første gang?

Personlig kontekst

b. Jeg vil også gerne høre, hvad du laver sådan i løbet af en almindelig uge –
du kan starte med at beskrive hverdagene.

Sociale relationer

c. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om dine venner…

Opvækst og familie

2. Jeg vil også gerne høre noget om din opvækst. Kan du fortælle om dine
forældre og den opdragelse, de har givet dig?

Fremtid og familie

3. Har du tænkt på om du gerne selv vil have børn?

Eller hvis du nu fx skulle beskrive dig selv med 5 ord, hvad ville du så sige?

Når du forestiller dig det, er der så noget af det, dine forældre lagde vægt på i opdragelsen af
dig, som du gerne selv vil videreføre (hvorfor, hvorfor ikke)?
Skal dine børn lære dine forældres sprog?
Møder med det
danske – barndom
Møder med grænser
+ grænsestrategier barndom

4. For at vende tilbage til din egen barndom, hvad synes du så om at gå i
skole som barn?
Husker du, nogen situationer eller oplevelser, hvor du tænkte, at du var anderledes i forhold til
dine klassekammerater, fordi dine forældre ikke kommer fra Danmark?

Nu har vi snakket om det her med måske at føle sig anderledes pga. at dine
forældre ikke kommer fra Danmark.
Følelser af ”hjem” og
tilhør (belonging)
Hvilke markører
trækker IP på for at
begrunde sin danske
eller ikke-danske
identitet?

6. Men føler du dig generelt hjemme i Danmark? Føler du dig dansk?
Hvad er det for en følelse, det med at føle sig hjemme? Kan du sætte nogle flere ord på det?
Føler du dig mere hjemme i nogen sammenhænge end andre – fx sammen med bestemte
personer eller når du er bestemte steder? Og hvad med det modsatte – altså personer eller
sammenhænge som giver dig en følelse af ikke at høre til eller ikke høre hjemme?
Prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, der gør, at du føler dig mere/mindre hjemme med
dem/i de sammenhænge.
Hvad gør dig dansk / ikke-dansk?

a. Tror du dine tanker om at høre til er anderledes end for unge med danske
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forældre?
Tror du andre unge ville nævne andre ting, når de skal forklare, hvorfor de er danske?
Er det noget, du snakker om med dine venner – det med hvad det vil sige at være dansk? Kan
du prøve at beskrive, hvad I så diskuterer?
Udviklinger i
følelsen af belonging

b. Hvis du tænker på dit liv fra barndom til nu, har din følelse af hjemme i
Danmark så udviklet/ændret sig over tid?
Føler du dig mere eller mindre hjemme end da du var barn? Hvad gør at det har ændret sig,
tror du?
Føler du dig mere eller mindre dansk end da du var barn?

Møder med grænser
+ anvendte strategier

7. Har du oplevet situationer, hvor du ligesom skulle ”bevise”, at du er
dansk?
Hvad sker der i sådan en situation? Hvad gør du så? (Hvordan beviser du det? Nytter det
noget, det du gør? Bliver du så accepteret som dansk?)

a. Er der nogensinde nogen, der har spurgt dig hvor du kommer fra?
Hvad har du så svaret?
Er der en særlig situation, du kan huske? Vil du give mig en beskrivelse af den situation?
Hvad tænker du om at få det spørgsmål – du er jo født i Danmark?
Sker det tit eller sjældent?
Hvorfor tror du folk spørger dig om hvor du kommer fra?
Egen placering i
grænselandskabet +
anvendte
grænsestrategier

Belonging og fremtid

b. Nogen ville kalde dig andengenerationsindvandrer – bruger du selv den
betegnelse?
Hvorfor / hvorfor ikke?
Hvad synes du, der ligger i at være andengenerationsindvandrer?

8. Hvis vi skal kigge ud i fremtiden, kunne du så nogensinde finde på at
flytte fra Danmark og bo i et andet land?
Er der et bestemt land, du kunne tænke dig at flytte til? Kender du nogen der bor der?
Hvordan kan det være at du gerne vil flytte dertil?

a. Tror du det vil være nemt at falde til og få følelse af hjem, hvis du flytter fra
Danmark?
Ville du savne Danmark? Hvad ville du savne? Er der noget, du bestemt ikke ville savne?
Belonging og
forældres ”hjemland”

9. Har du været i [forældres hjemland]?
Hvordan var det? Følte du dig hjemme der? / Kunne du godt tænke dig at besøge det?
Har du nogensinde tænkt på, hvordan det ville være at bo i dine forældres hjemland?
Hvad betyder det for din følelse af at være dansk (/ikke-dansk) at dine forældre kommer fra et
andet land?

Opfattelser af det
danske
Bemærk:
- Nævnes mange
eller få markører?
- Er markørerne
lette eller svære
at tilegne sig?
- Tales der i ”vi”

Vi har snakket om dine egne følelser omkring det at være dansk (/ikke-dansk).
Nu vil jeg gerne høre lidt om det danske generelt.
10. Hvis du skulle give et bud på, hvad der er typisk dansk, hvad ville du
så nævne?
Hvordan er det typisk dansk? Hvordan kan det være, du nævner lige det?
Hvad forestiller du dig, når du tænker på danskhed og Danmark? Har du nogle bestemte
billeder i hovedet (ting eller mennesker, du ser for dig)?
Hvordan ved man, hvad der er dansk? Hvor har du ”lært” det danske fra? Er det noget, man
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eller ”de” (mao.:
står IP indenfor
eller udenfor
fællesskabet, der
beskrives?)
Grænseopfattelser –
beskrivelser af det,
som det danske
udelukker

bare ved?

a. Kan man sige, at der er nogle grundlæggende ting, der skal til, for at man er
dansk?
11. Er der så noget, der er anti-dansk? Noget som en dansker aldrig ville
gøre eller sige eller noget der ikke hører til i Danmark?
a. Er der nogen, der aldrig ville kunne blive anset for at være dansk?

Bemærk:
- Findes der
deciderede
eksklusionsmarkø
rer?
- Kan det lade sig
gøre at bevæge
sig fra ydersiden
til indersiden af
grænsen? Eller er
det umuligt?

b. Hvem vil du sige, der bestemmer det her med hvad der er dansk og hvem
der kan anses for at være dansker?
Kan man selv bestemme at man er dansk (eller kræver det at andre også mener det?)
Er der nogen, der har mere ret til at definere det danske end andre, vil du sige? Hvem er de?
Hvordan kan det være, de har mere ret / deres mening tæller mere?

c. Vil du mene at det er nemt eller svært at blive en del af det danske samfund,
hvis man nu er indvandrer, altså hvis man ikke er født her?
Ved du hvordan dine forældre har haft det med det spørgsmål, da de kom hertil?
Hvad skal indvandrere gøre for at blive anset for at være danske?

d. Hvad betyder det at være velintegreret? Hvad skal der til for at man ville
kalde en indvandrer ”velintegreret”?
Er det nemmere for nogen at blive integreret end andre? Hvem – prøv at beskrive den type,
som har let ved at blive integreret – måske kender du én, du kan fortælle om? Hvorfor tror du,
det er nemmere for den type?
Hvem har sværest ved at blive integreret og blive en del af det danske samfund? Prøv at give
et eksempel på sådan en person.
Outro

Det var egentlig de spørgsmål, jeg gerne ville snakke med dig om.
Er du kommet i tanke om noget, du synes, vi mangler at snakke om – noget du
brænder inde med?
Hvordan synes du det var at snakke om de her ting?
Hvad tænker du om at sådan én som mig er interesseret i, om du føler dig
dansk?
Er det typisk danskerne at sætte spørgsmålstegn ved det?
Er det ok at være interesseret i?
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