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En strålende verden
Mobilstråling udgør en særlig sundhedsfare, 
især for børn og unge. Og verden er fyldt med 
minimonstre, der bor i trådløse høretelefoner, 
computere, mobiler og tablets. Men langt de 
fleste børn og forældre er ikke klar over hvor 
meget stråling, de udsættes for i hverdagen - 
indtil nu.

Hvor henne?
På kampagnesitet Minimonster.dk kan forældre downloade Minimonster-spillet, læse om stråling 
- og finde gode råd til at minimere børns sundhedsrisici ved trådløs teknologi. 
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Hvordan?
Vi gamificerer viden om stråling til børn. Kort sagt; vi bygger en app, der forklarer om strålingsfare ved 
trådløs teknologi gennem augmented reality og AI picture recognition. 

Indsigter
Vi ved, at børn elsker deres tablets. Faktisk har 
flere end 9 ud af 10 børn mellem 3-6 år  
adgang til en tablet i hjemmet – og deres  
forbrug er steget markant de sidste par år. 
Det er her, vi gerne vil nå dem og deres 
forældre. 

Website & App
Kampagnesitet Minimonster.dk er opbygget som et simpelt 
CMS-system. Her kan forældre downloade Minimonster-spillet, 
læse artikler om børn og stråling, printe tegninger af Monster 
og finde gode forholdsregler til en mere sikker hverdag med 
trådløs teknologi. 

Appen er bygget ud fra Apple’s ARkit, som kan rumme både 
augmented reality og picture recognition teknologi til at  
understøtte spillets leg og læring.

De usynlige minimonstre
I spillet Minimonster er du på besøg i Monsters verden. Han kender alle steder, hvor minimonstrene holder 
til – og han vil gerne vise dig dem. Nogle opgaver kræver, at du bruger din tablets kamerafunktion for at 
scanne for stråling – og andre kræver, at du lægger din tablet væk og løser praktiske ting for Monster, som 
fx tegneopgaver, der får dig væk fra de trådløse gadgets. 

Minimonster lærer dig om den usynlige verden, du ikke selv kan se 
- og hjælper dig gennem belønninger, leg og læring til at undgå sundhedsskadelig stråling.  


