
Individuelle Interviews 

Formål:  At afdække og fokusere på de forskellige brugertypers personlige behov i forhold til et forbedret 
gårdanlæg. 

VOKSNE 

Hvornår får du lyst til at gå ud i gården? 

Hvad får dig til at forlade gården igen? 

Går du i gården med et formål, evt. hvad er det? 

Bruger du dele af eller hele gården? Bruger du altid den samme ende af gården? 

Beskriv hvordan du bruger gården hhv. om foråret, sommeren, efteråret og vinteren? 

Fortæl om en god oplevelse ude i gården, hvad skete der? 

Fortæl om en dårlig oplevelse i gården, hvad skete der? 

Hvordan er oplevelsen af gården inde fra din lejlighed? Er det f.eks. forstyrrende hvis nogen bruger gården 
lige foran dit vindue? 

Bruger du gården sammen med andre (med egne gæster fx) 

Snakker du med dine naboer, eller laver du noget med dem i gården? 

Kan du lide at opholde dig ude? Hvorfor eller hvorfor ikke? 

Går du nogle gange andre steder hen for at være ude, frem for gården? 

Kender du til nogle gårde du synes er dejlige, og hvad er det der gør dem gode? 

Er du glad for at bo i sydhavnen, hvorfor eller hvorfor ikke? 

Har du et ynglingssted i sydhavnen, og hvornår bruger du det? 

Hvilke forandringer ved gården kunne forbedre din hverdag? 

Hvad kunne du godt tænke dig der var mulighed for i gården, som der ikke er der nu? Hvornår ville du 
bruge det? 

Er der ting du ønsker at bevare fra den eksisterende gård? (f.eks. træer, legestativer) 

Hvordan er mulighederne for at komme af med affald (hhv. almindeligt og storskrald )? Er du tilfreds med 
disse? 

Hvordan håndteres cykelparkering, og fungerer dette? 

 

 

 



BØRN (og tilstedeværende forælder, som hjælper til) 

Hvornår får du lyst til at komme ned i gården? 

Hvad kan du godt lide at lave nede i gården? 

Leger du med nogle af de andre børn? (Hvem leger du med?, Hvad leger i (med)?) 

Hvad laver/leger du om sommeren nede i gården? 

Hvad laver/leger du om vinteren nede i gården? 

Kan du huske en god dag nede i gården? Hvad lavede i, hvem var med? 

 

Fokusgruppe interview 

Formål: At afdække og fokusere på de fælles behov og fællesskabet i gården. 

Hvad skulle der til for at jeres gård, bliver Københavns bedste gårdhave? 

Hvad forstår i ved fællesskabet i gården, fortæl om hvad i gør (ikke hvad i har eller ønsker, fokuser på 
aktiviteter)? 

Hvad vil i gerne gøre i fællesskab i gården? 

Hvad skal gården blive bedre til? (tænk på den som et værktøj) 

Fortæl om en gård, en park eller et udeareal i byen som er særligt velfungerende? 

Har i fællesarrangementer mellem foreningerne? Hvad handler de om? 

 

 


