
Lis Zacho interviewguide 

 

Undersøgelsesspørgsmål: 
 

Vi vil gerne blive klogere på vores emne, og det 
mener vi at Lis Zacho kan hjælpe os med.  
Hvordan kan en undervisningsplan skabe øget 
interesse for programmering i folkeskolen? 

 
Interviewguide: 

 
 
 
 
 
Introduktion 

Kort præsentation: 
Interviewet vil blive brugt til, at blive klogere på 
hvordan programmering i folkeskolen kan blive 
implementeret. 
 
Hvis det er i orden, vil vi gerne optage interviewet 
med en diktafon. 
 
Anonymitet: Hvis ikke du er interesseret i, at dit 
navn bliver nævnt i opgaven, vil vi gøre dig 
anonym.  
 
Tid: Interviewet vil tage højest en time 

Temaer Spørgsmål 
Tema 1 
Lis’ egen professionelle baggrund og hendes 
holdning til emnet. 

Hvad er din professionelle baggrund? 
- Hvor lang tid har du arbejdet med at lære børn 
at programmere? 
- Hvad er det der har fanget dig ved det? 
 
Hvorfor mener du at det er vigtigt at børn lærer at 
programmere i en tidlig alder? 
 
Synes du at det er en god idé, at indføre 
teknologisk forståelse i folkeskolen? 
  
 

Tema 2 
Lis’ egne erfaringer med læring af 
programmering til børn.  

Hvad er coding pirates? 
- Hvilket program benytter i? 
- Hvem har lavet det og hvorfor opstod det? 
- Hvor mange tilmeldte er der(popularitet)? 
 
I hvilken alder mener du, at det er mest 
interessant at introducere programmering? 
- Fordele og ulemper? 
 
Er der stor forskel på antallet af drenge, kontra 



piger? 
- Hvor mange af coding pirates deltagere er 
piger? 
- Hvordan mener du at man får piger mere 
interesseret i programmering? 
 
Hvordan differentiere du undervisningen, så alle 
kan være med? 
 
Er der forskel på din didaktiske fremgangsmåde, 
i forhold til om det er matematik, eller 
programmering børn skal lære?  
 
Gruppearbejde/enkeltmand? 
- Hvordan sættes grupper sammen? 
  

Afrunding af interview 
 

Da vi gerne vil lave en undervisningsplan, for et 
forløb i programmering til børn, vil vi sætte pris 
på, at kunne kontakte dig igen.  

  

 

 

 


