Sentrale kartleggings spørsmål
FOR ALLE DIMENSJONER:

OMGIVELSER:

MAT OG DRIKKE:

FØR OG NÅ

Hvordan er landskapet?

Hva spiser de til hverdags?

HVA ER OG HVA BETYR?

Hvilke forhold har folk til naturen?

Hva er viktig med maten?

Hvordan forholder man seg til vær

Hvilke lokale mattradisjoner finnes?

og ulike temperaturer og sesonger?

Hvilke anledninger og hva spiser de da?

Temperatur og vær?

Hva er festmat?

Hvordan forflytter man seg fra A til B?

Hva er kosemat?

Hvilke steder ligger i nærheten?

Hva er rituellmat?

Hvilken stemning opplever du?
Hvordan er energien på stedet?

KULTUR:
Hvordan uttrykker man

LIVSSTIL:

seg gjennom kunst og kultur?

Hva tror folk på?

Hvordan er kulturnæringene?

Hvordan beskriver de «det gode liv»?

Hvordan er det organiserte

Hva opplever de som verdifullt og viktig?

kulturlivet?

Hvilke ritualer har de; fødsel, død,

Hvilke håndverkstradisjoner finnes?

overganger mellom sesonger,

Hvilke formuer for kunst og kultur

merkedager?

setter folk pris på?

Hvilket forhold har de til naturen?

Hvilke arrangementer finnes?

Hvordan er hverdagen?

Hva skjer gjennom året?

Hva setter de pris på med hverdagen?

Hva er usagt?

Hva er «det gode liv»?

Hvordan snakker man til hverandre?

Hva gjør de i hverdagen?

Hva kan man ikke spørre om?

Hva deltar de på?

Er det dialekter, hvor viktig er disse?

Hvordan kler de seg?

Er det slang og sosiolekter?

Hvordan bor folk?

Er det forskjell mellom generasjoner?

Hvem bor på ulike stedene?

Er det spesielle uttrykk?

Hvilken mentalitet/holdning
kommer fram?
TRADISJONER/HISTORIE:

SAMFUNN:
Hvordan styres stedet?
Hvem/hvilke grupper har makt og

Hvor møtes folk?

innflytelse?

Hvilke «offentlige» møteplasser finnes?

Hvilke regler gjelder?

Hvem møtes?

Hvilke ildsjeler finnes?

Hvilke anledninger møtes man?

Hvem og hvordan deltar folk?

Hva har skjedd tidligere som påvirker

Hvilke organisasjoner og tilbud finnes?

livet i dag?

Hvor jobber folk?

Hva er viktig å føre videre til fremtidige

Hva bruker folk penger på?

generasjoner?

Hvilke næringsvirksomhet finnes?

Hvilke heltehistorier fortelles?

Hvilke ressurser og kunnskap finnes

Hvilke tradisjoner har man tatt vare på

på stedet?

og hvilke har dødd ut?

Hvilken næringer er knyttet til

Hvilke tradisjoner har oppstått de se-

naturressursene?

nere årene?

Hvilke urbane områder finnes?
Hvilke lokale produkter finnes?
Hvor innovativt er samfunnet?
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