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Intervjumall

Personlig Intervju
1. Ålder
2. Kön
3. Antal år i Sverige
4. Ursprungsland
5. Uppehållstillstånd
6. Utbildning
7. Föräldrar
8. Syskon
9. Boende
10. Fritidsintressen
11. Skolmotivation - trivs du i skolan? 
12. Studiemotivation - Hur upplever du att dina studier fungerar? 
13. Hur känner du att du útvecklas inom skolan? 
14. Vänner - Vilka umgås du med på fritiden? 
15. Släkt
16. Hur kändes intervjun? 
17. Lärde du dig något nytt? 
18. Dök något oväntat upp? 
19. Hur ofta träffade du din informant? 
20. Hälsar ni på varandra idag? 
21. Hur var din upplevelse av deras fritidsintressen? 
22. Hur var din upplevelse av deras uppväxt? 
23. Hur var din upplevelse av deras religion? 
24. Hur var din upplevelse på deras syn på förhållanden? 
25. Fann du några likartade fritidsintressen? 
26. Skulle du kunna tänka dig att umgås mer med informanterna? 
27. Upplevde du något som väldigt udda med informanterna? 
28. Vad intresserade dig mest med informanterna? 
29. Sysslade informanterna med något som du själv aldrig skulle kunna tänka dig? 

Gruppintervju
1. Vad var det svåraste med att intervjua? 
2. Hur upplevde ni er informant? 
3. Fanns där något som ni speciellt tyckte om? 
4. Fanns där något som ni själva skulle vilja göra i era liv? 
5. Var där något som ni kände att ni blev avundsjuka på? 
6. Hade ni kunnat tänka er att umgås med informanterna på fritiden? 
7. Upplevde ni att ni tidigare hade haft fördomar om er informant som inte stämde? 
8. Hur har er syn på era informanter förändrats efter att ni fick chans att intervjua 

dem? 
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