INTERVIEWGUIDE ELEV
Formål: Forstå en almindelig elevs liv, behov og ønsker.
Emner
●
●
●
●

som udforskes:
Livsstil og interesser
Hverdagsliv og skoleliv
Interesse for naturfag
Drømme

Hjælperedskaber:
● Interviewguide
● Afrapporteringsskabelon
Ansvarsområder:
● Interviewer:
● Noter/tid:
Tips & T
 ricks:
1. Vær’ ’kulturelt naiv’ for at genopdage verden – parkér dine fordomme!
2. Stil spørgsmålet ”Hvorfor?” flere gange efter hinanden for virkelig at forstå hvilke behov, der
driver brugerens adfærd.
3. Stil kun åbne spørgsmål

DREJEBOG: INTERVIEW (30 minutter)
Intro [3 minutter]
●

Tak fordi vi må interviewe dig.

●

Vi interviewer forskellige mennesker i Nyborg som en del af vores kursus.

●

Vi vil gerne høre lidt om din skolegang og din hverdag derhjemme.

●

Vi er ikke ude på at teste n
 oget, men vil bare gerne forstå dig og dit liv. Du er EKSPERTEN og vi
er interesserede i at høre d
 ine personlige meninger.

●

Nogle gange vil jeg måske virke lidt naiv, når jeg spørger, men jeg kender jo ikke så meget til din
verden.

Baggrund [2 minutter]
Fortæl lidt om dig selv …
● Navn
● Alder
● Familiesituation
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Emne 1: Livsstil, interesser og hverdagsliv [5 min]
●

Fortæl lidt om hvad du laver, når du ikke går i skole?
[Når informanten går i stå kan du supplere med nogle af de nedenstående spørgsmål]
o Eftermiddag, aften og weekenderne?
o Alene eller sammen med nogen?
o Hvor mødes du med dine venner? Hvorfor?
o Spørg ind til aktiviteterne.
o Hvorfor disse aktiviteter?
o Hvad ser du mest på TV? Hvorfor?
o Hvilke sociale medier er du på? Hvorfor lige dem?

Emne 2: Skoleliv [5 min]
●

Fortæl lidt om din skole og din klasse. Hvordan er en typisk dag i skolen?
[Når informanten går i stå kan du supplere med nogle af de nedenstående spørgsmål]
○
○
○
○

Har du en yndlingslærer? Hvordan er hun eller han?
Hvad er dit favoritfag i skolen? Hvad bryder du dig mindre om? Og hvorfor?
Hvad er det bedste du har lært om i skolen? Hvorfor?
Hvad var det som gjorde, at det er det bedste (eks.:. Det er relevant for mig …)?

Emne 3: Interesse for naturfag  [10 min]
●

Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du tænker på, når jeg siger ”naturfag eller
fysik/kemi, biologi og geografi”?
○ Hvorfor er det lige det, du kommer til at tænke på?
○ Taler du om naturfagene med din familie derhjemme?
I hvilken sammenhæng?
○ Taler du om naturfagene med dine venner?
I hvilken sammenhæng?

●

Hvornår har du sidst haft en rigtig god oplevelse med naturfagene?
○ Kan du fortælle lidt om oplevelsen?
○ Hvad var det der gjorde det til en god oplevelse? Hvorfor?

●

Hvornår har du sidst haft en mindre god oplevelse med naturfagene?
o Kan du fortælle lidt om oplevelsen?
o Hvad var det der gjorde det til en god oplevelse? Hvorfor?

Emne 4: Fremtidsdrømme [5 min]
●

Hvad d
 rømmer du om at opnå i dit liv?
o Hvorfor?

●

Hvordan drømmer du om at verden ser ud om 20 år?
o Hvorfor?

“Tusind tak for din hjælp!”
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