
Intervjufrågor till pilottest i Kvarken 

Deltagarna intervjuas och under tiden får de lättare kvällsmat eller fika.  

Två personer håller i intervjuerna, så att två grupper kan intervjuas parallellt.  

Deltagarna intervjuas i den grupp som har gått tillsammans.  

 

Fråga om det är OK att spela in med mobiltelefon för att få med allt (ska raderas sen och bara 

intervjuarna lyssnar).  

 

Frågor om deltagarnas upplevelse 
 

1. Hur var det att gå slingan? Övergripande.  

 

2. Vad var svårt eller ointressant? (Tappade ni intresset vid något tillfälle?) 

 

3. Vad var roligast, mest intressant? 

 

4. Om ni skulle berätta om slingan för vänner, vad berättar ni då? 

 

5. Vad tar ni med er från det slingan/uppdragen/frågorna handlade om? 

 

6. Var det något ni blev förvånade över? Intresserade av? (Ville utforska vidare)  

 

7. Nu när ni har gått slingan, vad tänker ni om världsarv i allmänhet och här på platsen? Har 

något tillkommit under slingan? (Lärt er? Tankar? Frågor? Känslor?) 

 

8. Goda råd till oss? Hur skulle vi kunna göra slingan ännu bättre, mer lockande och intressant? 

 

9. Skulle vi göra på något helt annat sätt för att berätta om världsarv, landhöjning och den här 

platsen? 

 

10. Skulle ni gå slingan eller göra om det här om ni besökte platsen ”på riktigt”?  

 

  



Frågor om deltagarna 
- deras tidigare kunskaper och intresse för naturvägledning/natur/kultur. De får välja 

mellan dessa nivåer (helt ok och bra om det varierar i gruppen att svara det!): 

1. Gruppen ser sig ha mycket liten kunskap om natur  

2. Gruppen ser sig ha liten kunskap om natur  

3. Gruppen ser sig ha normalstor kunskap om natur  

4. Gruppen ser sig ha stor kunskap om natur  

5. Gruppen ser sig ha mycket stor kunskap om natur  

 

- Vilka av dessa grupper tycker de att de tillhör. De kan tillhöra flera grupper.  

o Barnfamiljer: en grupp människor som består av 1-2 vuxna och ett till flera barn.  

 

o Ej så rörliga: människor som vill ha tillgängliggjorda miljöer. Landskapet får inte 

vara för kuperat och sträckorna som man är beredd att tillryggalägga är korta.  

 

o Friluftsfolk: denna grupp är redo för en längre tur i naturen. Man kan ta sig an 

svårare terräng eller bege sig ut på havet och är beredd på att detta kan ta från 

några timmar upp till några dagar.  

 

 De okunnigt nyfikna – dessa människor är intresserade och nyfikna. Okunnigt 

syftar på att de på förhand är okunniga om platsen och dess teman. De kan tänka 

sig att ta till sig information och naturvägledning. De är öppna för vad platsen har 

att ge. De kommer rätt förutsättningslöst och oförberedda (i avseende av 

bakgrundsfakta) till området.  

 

 Specialisterna – dessa vet att de är i ett geologiskt intressant område och att det 

är därför det är världsarv. De kan mycket väl vara ute efter att få se speciella 

fenomen kopplade till världsarvet. De vet antagligen hur de bildats men detaljer 

och fördjupning är alltid intressant  

 

 Skannarna – dessa människor är t.ex. på semester eller jobbresa och har därför 

ett annat fokus än att direkt ta till sig naturvägledning på djupet. De är inte 

beredda på att läsa och ta till sig en massa information. De vill skanna av läget, ta 

in platsen, kanske fota lite snygga bilder.  

 

 Naturentusiaster som vill veta mer – Här har vi en grupp som gillar att vara ute. 

De gillar naturen i stort men har inga specifika förkunskaper. De är intresserade 

av att lära sig mer om det specifika området som de besöker.  

Inför deras val beskriver vi grupperna muntligt om det behövs.  

 

Efter intervjun får deltagarna sin present. 

 


