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Bilag 6 Interviewguide for de semistrukturerede 
interviews 
 
Spørgeguide til voksne 

Generelle råd til interviewer: Vær ikke bange for pauser og lad de interviewede svare i deres 

eget tempo. Spørgsmålene kan stilles i den rækkefølge, der passer til interviewets rytme og 

bruges som tjek-liste, når interviewet nærmer sig sin afslutning. Prøv hele tiden at spørge 

ind til konkrete eksempler, så vi undgår generelle og abstrakte svar. I nogle spørgsmål er der 

flere spørgsmål indbygget (fx hvor, hvornår, hvordan) – hvis svaret ikke af sig selv rummer 

disse oplysninger så spørg ind til det.  

Hvis folk spørger: hvad mener du med teknologi eller natur fx? Så bed dem selv svare, før du 

kommer med eksempler.  

Understreg at vi kan gå tilbage i spørgsmålene, hvis de efterfølgende kommer i tanker om 

noget. Og understreg, at jeg gerne vil have så mange konkrete eksempler som muligt – og 

de må meget gerne være modsatrettede. 

Interviewere: Gertrud Lynge Esbensen eller Theresa Schilhab. 

Nævn først i interviewet dato og navn på den du interviewer. 

Grundlæggende spørgsmål 

 Hvilken region bor du i? 

 I hvilken egenskab/rolle bruger du naturlig teknologi? (som naturvejleder, biolog, 

lærer, spejder, forælder, privatperson eller andet?) 

 Har du selv nogle interesser i forhold til det? (økonomiske, er glad for teknologi 

generelt, eller andet) 

Fakta om din brug af naturlig teknologi  

 Hvor meget forskelligt naturlig teknik bruger du? (nævn gerne al den teknologi inkl. 

de apps du bruger – glemmer du nogen, kan du bare nævne dem senere) 

 Hvilken målgruppe bruger du det med? 

 I hvilke situationer vælger du at bruge det? 

 Hvad bruger I det til? (nævn gerne så mange forskellige aktiviteter som muligt) 

 Hvor ofte? 

 Hvorfor bruger du teknologi udendørs med børn og unge? 

 Hvad gør det at bruge teknologi i naturen? – Hvordan og hvorfor? 

 Hvad ændrer det i forhold til, hvis I var ude uden teknologi? 
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 Er brugen noget, der skal rammesættes af dig? (altså laver du en aktivitet rundt om 

teknologibrugen?) Og hvis ja, hvordan gør du så det? (Giv så mange eksempler som 

muligt) 

 Hvad var det, der gjorde, at du fik øjnene op for at bruge teknologi i naturen - og 

hvornår? 

 Hvad er dine overordnede erfaringer med at bruge teknologi i naturen? 

Om dine personlige erfaringer med naturlig teknologi 

 Hvad er efter din mening en rigtig god og velfungerende teknologi til brug i naturen 

med børn og unge? 

 -Hvad gør, at den er så god? 

 Prøv at fortælle lidt om hvad du erfarer, der fungerer, og hvad der ikke har fungeret 

for dig… 

 Hvad tænker du, at der generelt er af muligheder og begrænsninger ved at bruge 

teknologi i naturen? 

 Kan du få det til at fange alle i børne/ungegruppen? 

 Oplever du, at teknologibrug ændrer på gruppedynamikken i børne/ungegruppen? 

(altså er der nogle andre end normalt, der leder gruppen, motiveres, giver op, eller 

andet)  

 Har du nogle gode tips til folk, der overvejer, om de skal bruge teknologi i naturen 

med børn og unge? 

 Er der en app du savner? Hvad skulle den kunne? 

  Hvordan orienterer du dig i, hvad der findes af naturlig teknologi apps? 

 Kender du til nogen relevante messer eller konferencer, hvor man kan udveksle 

viden om naturlig teknologi?  

Mere refleksivt 
 Hvorfor skal man/du/børn ud i naturen? Hvad gør det? 

 Hvor stor rolle har naturen for dig? – hvorfor? 

 Hvilke tanker og holdninger har du til at bruge teknologi i naturen? – er noget 

teknologi mere ok at bruge end andet? 

 Hvad tænker du om børn og unges naturbrug i dag? 

 Hvad er en god naturoplevelse?  

 Hvad tænker du, at teknologi gør for naturoplevelser? – både dine egne og 

børnene/de unges. 

 Hvilke barndomsminder om natur har du og hvordan tænker du, at de adskiller sig 

fra dem, der er børn i dag? (her tænker vi ikke på at artsdiversiteten er reduceret, 

men mere på, hvad teknologi og nutidens liv gør for børns naturoplevelser) 

 Har du gjort dig nogle tanker om dataetik? (hvad der bliver registreret og lagret om 

brugerne af diverse apps) 
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Afslutningsvis 

 Er der noget, jeg mangler at spørge om? 

  Kan du henvise mig til andre, som det vil være relevant for mig at tale med? 

  Må vi eventuelt komme og observere teknologibrug hos jer? 

  

 Til sidst vil jeg opfordre dig til at sende dine gode aktiviteter til vores aktivitetskatalog, som 

du kan finde på vores hjemmeside. 

 (Vær obs på, om det vil være en person, vi skal tilbyde plads i vores ekspertpanel) 
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