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Opgave 2: Interview & målgrupper

En del af arkitektens arbejdsproces handler om at undersøge og forholde sig til de mennesker 
som skal bruge de løsninger som arkitekten udvikler.  

Det er vigtigt, at arkitekturen passer til brugernes behov og ønsker – ellers opfylder arkitek-
turen ikke sit formål. 

I skal nu – som en gruppe – udvælge jeres brugere. Det er jeres målgruppe. Gennem interview 
og undersøgelse af jeres målgruppes behov bliver I klogere på, hvad som kan gøre jeres nye 
byrum til et sted som målgruppen vil glædes over at bruge. 

1 Hvem er jeres målgruppe? 
 Diskuter i gruppen hvem jeres målgruppe er. I må meget gerne tænke på tværs af alder  
 og interesser. Noter jeres målgruppe øverst på Opgave 2 – Ark 1. 

2 Planlægning og gennemførelse af interview
 I skal nu planlægge et eller flere interviews af jeres målgruppe. Aftal i gruppen hvem  
 I skal interviewe, hvordan I kommer i kontakt med dem og hvad I skal spørge dem om.  
 Brug Opgave 2 – ark 1 og 2 (Planlægning af interview og Interviewguide) 

3 Opsamling
 Med afsæt i de informationer I har fået gennem jeres interviews, skal I nu udfylde  
 Målgruppeanalysen – Opgave 2 – Ark 3. Nu er I lidt klogere på hvad jeres målgruppe har  
 af ønsker til det nye byrum, som I skal i gang med at designe. 
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Opgave 2: Ark 1 – Interview & målgrupper

Planlægning af interview

Hvem er jeres målgruppe?

Vores målgruppe-informant:

1. Hvordan får vi kontakt til vores informant?

3. Hvor og hvornår mødes vi med informanten?

2. Hvad skal vi sige når vi kontakter vores informant?

– Introduktion - Hvad handler interviewet om?

– Fortæl hvad vi skal bruge interviewet til

– Spørg informanten om han/hun vil være med i interviewet

– Spørg om vi må filme eller optage interviewet
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Interviewguide  

Opgave 2: Ark 2 – Interview & målgrupper

Vores målgruppe:

1. Hvad vil vi gerne vide og hvorfor? (noter jeres spørgsmål)

2. Hvad er vores formål med interviewet?

3. Rollefordeling – hvem gør hvad?

4. Materialeliste

– Interviewer (den, der stiller spørsgsmålene)

– Hvad har vi brug for af udstyr og materialer til interviewet?

– Teknikansvarlig (den, der filmer eller optager interviewet)

– Observatør (den, der notetet de vigtige ting)
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Opgave 2: Ark 3 – Interview & målgrupper

Arkitekturundervisning i hele Danmark

Målgruppeanalyse

Hvem er jeres målgruppe?

Hvordan bruger målgruppen stedet nu? Hvad har målgruppen af ønsker til det nye byrum?

Hvad kan målgruppen lide ved stedet som det er nu? Hvad kan gøre at målgruppen ikke vil  
bruge byrummet i fremtiden?

Hvad kan målgruppen ikke lide ved stedet som det er nu? Hvad kan gøre at målgruppen vil bruge stedet mere  
i fremtiden?


