
Forskning i friluftsliv 
VR og Natur

Kan virtuelle naturopplevelser øke følelsen av tilknytning til 
naturen?
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Kort om oss
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Bakgrunn

Inaktivitet, lite 
bruk av 
nærmiljø/natur

Økning av 
livsstilssykdommer 
som hjerte- og 
karsykdommer og 
diabetes 

Grupper som 
ikke har 
mulighet/tilgang 
til natur

Ikke alle har 
muligheten til å 
oppsøke natur

Kan bruk av VR 
øke ønske om å 
oppsøke natur?
VR som katalysator 

Kan bruk av VR 
inspirere til økt ønske 
om å oppsøke natur i 
det virkelige liv?
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Litleskare et al. 2019

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1738
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Vi ønsket å utforske

Kan VR øke nature 
connectedness

(CNS)?

Med økende urbanisering 
står vi ovenfor en økende 

risiko for at mennesker 
blir gradvis frakoblet fra 
naturen, både fysisk og 

psykologisk. 

Er det forskjell på 
ulike VR metoder?

3D-modell sammenlignet 
med video 360°

Hvilke faktorer 
påvirker den 

virtuelle grønne 
treningsopplevelsen

?Hvilke faktorer oppleves 
som fremmende for bruk, 

hva oppleves som 
barrierer?
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Metode

Kvantitativ og kvalitativ 

. 

Blind RCT + Intervjuer

Eksperimentell design 
(ISRCTN ID: 14275608)

Rekruttering av deltakere

Friske voksne (over 18 
år)
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Gåtur ved Glomma, i Elverum

n=19 

Tredemølle 10 minutter, 
VR-headset

n=21 

Tredemølle 10 minutter, 
VR-headset

VR 360° video VR 3D modell Kontroll

n=20

Tredemølle 10 minutter, 
VR-headset
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GoPro Fusion 360˚ kamera
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Kvantitativ Design

Baseline

15 minutter

Stressinduserende 
video

5 minutter

Vurdering før 
eksponering

5 minutter

VR1=360-video 
VR2= 3D-modell 

C=tredemølle
10 minutter

Vurdering etter 
eksponering

15 minutter
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Randomisering 

Blind RCT

BT

LTEQ

CNS

PAAS

RPE

SSQ

CNS
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CNS

(Mayer et al., 2009)
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Kvantitative resultater

ANCOVA (Tests of Between-Subjects Effects):

F(2,56) = 10.90; p < 0.001; η2 = 0.28

Post-hoc analysis with Bonferroni correction

360° video v. 3D model: 

t(37) = -1.18; p = 0.860; d = -0.38

360° video v. Control: 

t(39) = 3.30; p = 0.004; d = 1.03

3D model v. Control:

t(38) = 4.13; p < 0.001; d = 1.31

Connectedness with Nature Scale (CNS) – Univariate analysis of 
covariance (ANCOVA) Post-hoc analysis with Bonferroni
correction of alpha; dependent variable CNS-delta (post – pre)

Begge VR-gruppene viste signifikant økt CNS
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Kvalitativ design

Individuelle intervjuer

Rekruttering

Deltakerne fra VR-
gruppene ble spurt om 

deltakelse til intervju, n=5, 
alder fra 20-63 år

Semistrukturert 
intervjuguide

1) Tilstedeværelse i 
eksperimentet

2) Tidligere erfaringer med 
og forventninger til VR 

3) Relasjon til natur

Analyse

Systematisk 
tekstkondensering (STC)

11

(Slater & Wilbur, 1997). 

Zoom
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Relevante 
resultat-
kategorier

Fasilitator (sitat eksempler) Barrierer (sitat eksempler)

Påvirkning 
av teknisk 
utstyr

«Sammenlignet med VR-opplevelsen jeg 
hadde for fire år siden, så syntes jeg det 
var veldig ekte, (…) jeg var overasket over 
at lyset der ikke oppfattet som sånn 
dataskjermlys» Man, 29 år, 360

«…jeg har ikke gått på tredemølle der som en holder farten opp selv men å dra båndet rund selv når en 
går. Så det syntes jeg kanskje var litt eh.. distraherende i forhold til å liksom bare tenke at en var i en, i 
naturen da. For det.. plutselig tenkte jeg at nå må jeg gå på litt mer for å (ler), nå stopper hele båndet.» 
Kvinne, 20 år, 360

Virtuell
landskap

«Ja, det fikk meg virkelig til å tenke på så deilig det er om sommeren, 
med grønne plener og grønt løv og vind som blåser uten at det er 
kaldt også bor jeg jo rett ved Glomma selv (…) Så det var en sånn, 
aha opplevelse egentlig. At det, det var ja, jeg fikk noen 
assosiasjoner.» Kvinne, 20 år, 360

Jeg syntes det er fint at elven, men jeg tror kanskje jeg ville foretrukket å ha 
noe mer å se på rundt (...) jeg tror kanskje jeg ville ha likt mer å gå i skogen
eller eventuelt en slags fjelltur» Kvinne, 21 år, 3D

Psyko-fysiske 
effekter

«Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle bli så, liksom, involvert i den opplevelsen da. At det skulle være så 
realistisk da, sånn som når det hadde gått fem minutter, så liksom hadde jeg lyst til å bare være der en time 
liksom» Kvinne, 63 år, 360

«Det er jo noe med lyset da, at.. ja, det virket som om det var midt på dagen og at jeg ikke hadde noe dårlig 
tid…det var bare behagelig med at det var såpass mye lys. Også har jeg egentlig aldri tenkt at det gikk an å på 
en måte gå inne på en mølle, men allikevel føle at en er ute. Så jeg syntes det var en veldig fin opplevelse (..)
og fin måte syntes jeg, for å koble hodet bort litt. (…) Bare det å få de ti minuttene på å gå en tur, det var, det 
tror jeg faktisk gjorde at jeg hadde mer motivasjon til resten av dagen. » Kvinne 21, 3D

«Jeg følte kanskje jeg fikk panikk inni 
den lille bobla» Kvinne 21, 3D

Presens i VR –
en distinkt 
opplevelse

«Jeg merket effekten når jeg tok av brillene. Det var sånn her «Jøss, det var jo som en egen verden». Så var man tilstede i den.» Kvinne, 21 år, 3D

«Jeg hadde ikke peiling på hvor lenge jeg hadde gått da (…), i den virkelige verden så føler jeg at jeg hadde hatt er lite tidsestimat» 
Man, 29 år, 360

Anvendelses
potensial

«At det kanskje kan brukes til rekreasjon (…) det kan gi mennesker som ikke har muligheten til å gå ut muligheten da, til å oppleve naturen.» 
Kvinne, 63, 360
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Oppsummering

1) Påvirkning av
Teknisk utstyr

Forbedringspotensial: 
teknisk utstyr, aktivering 

av forskjellige sanser, 
mølle, kornete 

2) Presens i VR- en
distinkt opplevelse

Tiden gikk fortere, kjente 
først etterpå at de var 

slitene fra å gå, lyse 
sommerlandskaper kan 

vekke minner, 
tilstedeværelse

3) Virtuelt
landskap

Aktivering av forskjellige 
sanser og mer spennende 

landskapsvariasjon 

4) Psyko-fysiske
effekter

Økt oppmerksomhet mot 
omgivelse; glede over å 

oppleve en annen årstid; 
og fremkalling av 

opplevelser tilknyttet et 
kjent sted. 

5) Potential

Generelt positive til deres
opplevelse med virtual 
green opplevelse. VR-

stimuli til å oppsøke ekte 
natur?
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Forskningsspørsmål: 
Hva er de opplevde faktorene som påvirker den virtuelle grønne 
treningsopplevelsen? 
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