Vedlegg 2 - Intervjuguide
Generelle opplevelser av tv-serien
-

Er det noe spesielt dere liker med serien?

-

Er det noe dere ikke liker med serien?

Jessica Jones
-

Hvordan opplever dere Jessica Jones som person?

-

Hva liker dere med henne?

-

Hva liker dere ikke med henne?

-

Hvilke ord ville dere brukt for å beskrive henne?

-

Hva synes dere om livet hennes?

-

Minner hun om noen andre tv-helter?

-

Hva tror dere er grunnen til at Jessica Jones er som hun er?

-

Hva tenker dere når hun sloss i serien?

-

Opplever dere Jessica som maskulin eller feminin?

-

Hva hadde dere tenkt om henne hvis hun var virkelig og gikk i klassen deres?

Kilgrave
-

Hadde serien vært annerledes om hovedrollen var en mann?

-

Hva hadde vært annerledes og hvorfor?

-

Hvordan opplever dere den mannlige karakteren, Kilgrave?

-

Vil dere si at han er maskulin eller feminin?

-

Hva tenker dere om hans maktbruk?

Sjanger
-

Hva slags sjanger vil dere si dette er?

-

Opplever dere serien som uvanlig eller annerledes?

-

Minner denne serien om noen andre serier, eller oppleves den som noe nytt?

-

Hva føler dere egentlig at dere har sett, når dere har sett en episode av serien?

Kjønn
-

Hva tenker dere at det innebærer å være maskulin som kvinne?
Kan man være dette?
Er det mer problematisk når kvinner er voldelige enn når menn er det?
Hvorfor og på hvilken måte`

-

Er serien et godt eksempel for å snakke om identitet og kjønn, eller er det helt fjernt?

-

Hva synes dere vi kan lære av å snakke om dette?

-

Har dere tenkt på noe dere ikke har tenkt på før?

Avslutningsspørsmål
-

Kommer dere til å følge med på serien videre?

-

Hvordan synes dere dette intervjuet har gått?

-

Synes dere noen spørsmål var rare?

-

Har dere noe mer dere ønsker å si om det vi har snakket om?

