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Bilag 5 - Strategi for indledende mini interviews 
I begyndelsen af 2019 gennemførte vi en bred national afsøgning med henblik på at finde 

flere potentielle praksisbrugere, der arbejder med børn, unge, teknologi og natur. Herefter 

kontaktede vi målrettet landets naturskoler med ligelig vægtning af alle regioner. 

Regionerne blev fordelt mellem 2 studentermedhjælpere, og de kontaktede først telefonisk 

potentielle praksisbrugere. Hvis kontaktpersonerne ikke svarede telefonisk, kontaktede vi 

dem pr. mail. Desuden blev der taget kontakt til specifikke naturvejledere på naturskolerne, 

da vi kunne identificere væsentlig relevans for Naturlig Teknik her. Efterfølgende bredte vi 

søgningen ud for også at afdække andre typer teknologibrug. Disse søgninger blev foretaget 

på baggrund af søgeord, som vi undervejs erfarede relevante såsom; teknologi, børn, skole, 

natur, applikationer, smartphones, idræt, digital, fritidsklub m.m. Derved blev der etableret 

kontakt til forskellige aktører og institutioner, heriblandt IT-vejledere, efterskoler med 

friluftsliv eller outdoor-linjer, idrætsforeninger, lejrskoler, kunstmuseer og børnehaver. Et 

væsentligt aspekt i denne proces viste sig at være de adspurgtes egne henvisninger til 

potentielle relevante praksisbrugere. Vi erfarede, at de kontaktede var i høj grad villige til at 

viderehenvise og sende kontaktinformationer til personer, som de mente kunne være 

mulige Naturlig Teknik brugere.  

I løbet af et år kontakter studentermedhjælperne 205 potentielle brugere. De rykker for 

svar i de tilfælde, hvor nogle har meldt, at de ville vende tilbage, men har glemt det. De, der 

har meldt positivt tilbage (25 personer), har udfyldt et lille 5 spørgsmåls interview.  

Gennem denne strategi har vi også fået viden om spæd teknologibrug, ligesom det har givet 

grundlag for at vurdere, hvem vi skulle bede om et mere dybdegående interviews, samt 

hvem der er i en startfase, der bevirker, at de skal kontaktes igen, når de er længere i 

processen. Der er skrevet referat af de interviews, der ikke foregik skriftligt, og vi har 

udarbejdet et overbliksdokument over, hvad der bruges i det små. 

Interviewguide for indledende mini-interviews 
Interviewere: Aakriti Dureja eller Pratheep Sivachandran. 

NB. Husk at registrere navn, sted, organisation/institution, sted i landet, mail og eller telefon 

nr på dem I kontakter. 

1. Bruger du, eller er der nogen hos jer, der bruger teknologi i naturen med børn og 

unge? – (Husk at spørge ind til den teknologibrug, de fortæller om, og at dette skal 

også skrives frem i transskriberingen). 

2. Hvad bruger det til? 

3. Med hvilken aldersgrupper? 

4. Hvor ofte bruger I det ca? 
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5. Kan du remse de forskellige ting I bruger op for os? 

 (Hvis de bruger en del, eller bruger det ofte, så spørg om vi må interviewe dem nærmere 

om det.) 
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