Drejebog til fokusgruppeinterview af newcomers - Greve Bibliotek 2008
Dette er den drejebog, vi brugte i forbindelse med det oprindelige Newcomers-projekt i Greve, hvor
vi bl.a. gennemførte et fokusgruppe-interview. Oprindeligt havde vi ca. 20 spørgsmål om deres brug
af biblioteket, medievaner osv., men efter rådgivning fra Isabella Gothen, Roskilde Bibliotek, kogte
vi det ned til nogle få, åbne spørgsmål, som forhåbentlig kunne give os et indblik i deres
livssituation, hvorefter vi selv kunne uddrage måder, hvorpå biblioteket kunne understøtte deres
behov.
Vi gennemførte interviewet på engelsk og tog noter undervejs, og hver af deltagerne fik et gavekort
som tak for hjælpen. Vi havde et meget givtigt møde og synes, det var en god måde, vi endte med at
gøre tingene på.
Dagsorden:
1. Bibliotekspersonalet byder velkommen
2. Navnerunde hvor alle fortæller hvor de er fra og hvorfor de er i Danmark (2 min. pr. pers).
Bibliotekspersonalet lægger ud. (Where are you from and what are you doing in Denmark?)
3. Hvad har været det sværeste ved at komme til Danmark. Konkrete eksempler. (What has
been the hardest thing for you in coming to Denmark? Feel free to give examples?)
4. Hvad har været det bedste – positive oplevelser? (What is your best experience in coming to
Denmark? Please give examples)
5. Netværk – hvordan de socialiserer. (How do you meet new people, expand your network? Is
it easy to get to know the Danes?)
6. Brug af biblioteket. (Did you use your library in your home country and for what purpose?
Do you use the Danish libraries?)
Bonus:
7. Medievaner – forbrug af IT, bøger osv. (How often and for what purposes do you use
computers? How about books – do you read books and in what language?)
8. If we initiate a book-club in the library where people could meet once a month and discuss
books in English, would you be interested?
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