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INTERVIEWGUIDE	  
	  
Brug	  af	  denne	  interviewguide	  bygger	  i	  høj	  grad	  på,	  at	  den	  interviewede	  person	  har	  lavet	  lidt	  
forberedende	  undersøgelser	  i	  sin	  families	  bagland.	  
	  
Formålet	  er	  at	  undersøge,	  hvilken	  betydning	  det	  kan	  have	  for	  identitetsudviklingen	  og/eller	  
identitetsdannelsen	  at	  vokse	  op	  i	  et	  to-‐kulturelt	  område.	  
	  
Emnet	  er	  identitetsudvikling	  og/eller	  identitetsdannelse	  i	  et	  to-‐kulturelt	  område.	  
	  
SPØRGSMÅL	  TIL	  INTERVIEW	  
	  
Familie	  og	  identitet:	  
Hvad	  hedder	  du?	  
Hvor	  gammel	  er	  du?	  
Hvordan	  ser	  din	  familiebaggrund	  ud?	  
Har	  dine	  forældre	  haft	  det	  svært	  ved	  at	  være	  tyske	  eller	  danske?	  
Hvor	  mener	  du,	  at	  du	  står	  henne	  i	  forhold	  til	  at	  være	  dansk	  eller	  tysk?	  
Har	  du	  nogle	  oplevelser,	  hvor	  du	  har	  følt	  dig	  anderledes	  –	  hvis	  ja,	  kan	  du	  fortælle	  om	  det?	  	  
Hvordan	  føler	  du,	  det	  har	  påvirket	  din	  identitet	  at	  vokse	  op	  i	  et	  tosproget	  område?	  
Hvordan	  tror	  du,	  det	  senmoderne	  samfund	  har	  påvirket	  din	  identitet	  –	  føler	  du	  dig	  som	  dansk-‐
tysk,	  eller	  føler	  du	  dig	  også	  som	  europæer?	  
	  
Fritid	  
Befinder	  du	  dig	  mest	  i	  tyske	  eller	  danske	  institutioner?	  
-‐	  Er	  der	  en	  grund	  til	  det	  mønster?	  
Bruger	  du	  mest	  tid	  sammen	  med	  andre	  unge	  fra	  dit	  mindretal	  eller	  unge	  fra	  Danmark/Tyskland?	  
Er	  dine	  kammeraters	  baggrund	  noget,	  du	  tænker	  videre	  over?	  
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Kompetencer	  
Hvordan	  tror	  du,	  andre	  ser	  på	  dine	  kompetencer,	  nu	  hvor	  du	  er	  opvokset	  i	  en	  tosproget	  kultur?	  
Har	  du	  været	  ude	  for	  nogle	  oplevelser,	  hvor	  du	  har	  kunnet	  drage	  fordel	  af	  dine	  tosprogede	  
kompetencer?	  
Hvilket	  sprog	  falder	  dig	  mest	  naturligt	  -‐	  dansk	  eller	  tysk,	  og	  hvorfor?	  
	  
Holdninger	  
Hvilken	  holdning	  har	  du	  til,	  at	  nogle	  af	  de	  danske	  politikerne	  mener,	  at	  I	  skal	  vælge	  side?	  
Ser	  du	  nogle	  fordele	  ved,	  at	  der	  kommer	  mere	  opmærksomhed	  på	  det	  danske	  mindretal?	  Hvis	  ja,	  
hvilke?	  Uddyb	  gerne.	  
Synes	  du,	  der	  bliver	  taget	  hensyn	  til	  mindretallet,	  hvor	  du	  bor?	  
	  
Kultur	  
Hvilken	  kultur	  påvirker	  dig	  mest	  –	  og	  hvorfor?	  
Hvilke	  fordele	  ser	  du	  i	  at	  have	  en	  tosproget	  kultur	  i	  forhold	  til	  fx	  os,	  som	  kun	  er	  opvokset	  i	  den	  
danske	  kultur?	  
Oplever	  du	  nogle	  ulemper	  ved	  at	  have	  en	  tosproget	  kultur?	  
Hvad	  betyder	  din	  tosprogede	  kultur	  for	  din	  hverdag?	  
	  
Forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland	  
Hvilke	  grundlæggende	  forskelle	  oplever	  du	  i	  henholdsvis	  det	  tyske	  og	  det	  danske	  samfund?	  
-‐	  Kan	  du	  også	  se	  ligheder?	  Er	  det	  derfor,	  at	  du	  evt.	  kan	  hoppe	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  kulturerne?	  
Har	  det	  tyske	  og	  det	  danske	  samfund	  forskellige	  traditioner	  -‐	  hvis	  ja,	  foretrækker/fejrer	  du	  mest	  
de	  tyske	  eller	  danske	  traditioner?	  
	  
Fremtiden	  
Når	  du	  så	  er	  færdig	  her	  på	  Duborgskolen/AP	  Møllerskolen/det	  tyske	  gymnasium	  i	  Aabenraa,	  har	  
du	  så	  gjort	  dig	  tanker	  om,	  hvor	  du	  skal	  hen?	  Bliver	  du	  her	  i	  Flensborg/Slesvig/Aabenraa?	  eller	  tager	  
du	  til	  Danmark/bliver	  i	  Danmark	  for	  at	  studere?	  	  
	  


