
Naturlig Teknik
5.-8. klasse elevers brug af smartphones i naturen



Er det en 
teenager



- Børn og unge brug af skærmmedier er støt steget over de seneste 10 år1

- Det øgede smartphone forbrug kan medføre negative helbredskonsekvenser2

- Brugen af smartphones hindrer børn og unges naturoplevelser3

- Børn og unges tid i naturen er sundhedsfremmende4

1 Yolanda et al. 2016
2 Thomée et al. 2011
3 Larson et al. 2018
4 Mygind et al 2019



1. Status: Hvilke aktuelle teknologiske muligheder får børn og unge ud i naturen

2. Udvikling: Netværksudvikling til forbedring af praksis 

3. Udbredelse: Etablering af ny praksis for børns brug af teknologi i naturen 



Kan børn og unges indendørs og inaktive 
smartphonebrug vendes, så teknologien aktivt kan 

medvirke til at få flere børn og unge mere ud i 
naturen?



At udforskes børn og unges smartphone og 
udendørsvaner med henblik på at styrke 

fremtidige strategier til at inddrage 
smartphones aktivt børn og unges 

naturaktiviteter



Spørgeskema
1148 elever

Fordelt på 11 skoler

Gruppeinterview
12 gruppeinterviews fordelt på 3 skoler







- At kunne komme i kontakt med sine forældre
- Smartphones har ”gjort det mere sikkert 

at være udenfor”
- En indgroet ‘Hvis der nu sker noget’ 

attitude hos børn og deres forældre



- At kunne komme i kontakt med sine forældre
- Smartphones har ”gjort det mere sikkert 

at være udenfor”
- En indgroet ‘Hvis der nu sker noget’ 

attitude hos børn og deres forældre

Man tager ikke ud for at 
være udenfor, man tager 
ud for at være sammen 

med vennerne



Hvis jeg skal vente på 
nogen eller sådan 

noget, så er det jeg 
spiller… men det er 

også den eneste gang!

Ja… Når man har siddet 
på sociale medier og 
være igennem alle 

feeds, så er det i orden 
at sidde og spille…

Jeg tror at spil, det er 
mere sådan, når man er 

yngre…



‘Pokémon effekten’
- Målgruppen spiller ikke meget på mobilen
- Udendørs mobilspil fremstår imidlertid som interessante
- Udendørs mobilspil og apps skal indeholde et social element (fysisk eller virtuelt)





• Direkte interaktion: Teknologi anvendes med 
det formål at interagere med / forbedre 
udendørs oplevelsen (Lære, udforske, 
dokumentere etc.)

• Indirekte interaktion: Teknologi er knyttet til det 
at være udendørs, men anvendes med et andet 
formål en udendørs oplevelsen (finde vej, 
lokationsspecifikke spil etc.)

• Symbolsk interaktion: teknologien anvendes, 
men er ikke knyttet til udendørsoplevelsen og 
formålet med teknologien kan lige såvel opnås 
indendørs (samtaler, se video, planlægning etc.)

Sådan noget med at få viden om 
skoven eller hvad ved jeg, det 
interesserer mig overhovedet 
ikke… Mine forældre ville nok 
bruge det, men nej, det er sgu 

ikke lige mig…


