ABSTRACT: How can a nature
experience contribute to identity
creation? And what items contain this
quality experience?
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the case analysis results.
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1. Indledning.
1.1 Samfundets manglende fokus på identitetsdannelse
Vi lever i et posttraditionelt velfærdssamfund, hvor digitale medier fylder overalt i hverdagen. De basale
behov bliver, for langt de fleste, mere end tilfredsstillet, og der er nu skabt muligheder for selvrealisering og
en intens søgen efter ”det bedste liv”. Digitaliseringen har på mange måde bidraget positivt til
samfundsudviklingen, men flere kritikere mener også, at den har haft direkte negative konsekvenser. Med
digitaliseringen er fulgt en kaotisk og endeløs strøm af informationer og tilbud, som medfører konstante tilog fravalg. Valg som resulterer i en ”flakken rundt” imellem forskellige identitetsfølelser, og som kan ende i
en følelse af ’rodløshed’.
Lector Lone Nørgaard, VUC Roskilde, kobler digitaliseringen og rodløshed direkte sammen.

”Digitaliseringsbølgen (…) skal have markant modspil,
for børn og unge drukner i overfladisk viden og
manglende historisk kendskab”
Hun pointerer desuden:
”Når vi multitasker, lærer vi på et overfladisk niveau
(”To be everywhere is to be nowhere” –
at være alle steder er at være ingen steder).” 1

Kort sagt, så kræver det bl.a. en dybere forståelse for sammenhænge mellem vores egen livshistorie og
samfundets kulturhistorie, hvis vi skal kunne opnå følelsen af en meningsfuld tilværelse. Meningsdannelse
og identitetsdannelse er fundamentale livsprocesser for at skabe ro og balance i vores sind. At en stærk
identitetsfølelse er afgørende for vores psykiske balance er et velkendt faktum.

1

Lone Nørgaard: Giv digitaliseringstsunamien modspil. Kronik, Kristeligt Dagblad 2017
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Den dansk/amerikanske psykoanalytiker Erik Homburger Erikson beskriver identitetsfølelsen således:

” En optimal identitetsfølelse opleves (…) kun
gennem en følelse af psykosocialt velbefindende.
Typisk for denne følelse er, at man føler sig hjemme i sin krop,
har en fornemmelse af, at man ved, hvad man ”stiler imod”,
og føler sig tryg i forvisningen om, at man bliver anerkendt
af mennesker, der betyder noget for en”.2

Dermed pointere Erikson også vigtigheden af nære og trygge sociale rammer. Rammer som det
posttraditionelle samfund ikke længere bidrager med i form af stærke traditionsbundne bånd og
kernefamiliens tætte relationer. Det er blot endnu en meget negativ konsekvens af samfundets udvikling,
men der er flere. Vi distancerer os mere og mere fra naturen, og det har også indflydelse på vores
identitetsdannelse og psykiske balance.
Min tese er, at "den identitetsskabende naturformidler" kan bidrage til at skabe sammenhæng og rodfæste
for de mennesker, der deltager på en formidlingstur - altså modvirke de tidligere beskrevne tendenser i
nutidens samfund.

1.2 Naturformidlerens kvaliteter
Min tese er dels fremkommet på baggrund af personlige oplevelse, men også en teoretisk indsigt i forhold
til ’naturens kraft’. En uddybning af min tese kan formuleres med, at en naturformidler med de rette
personlige egenskaber og faglige kompetencer, kan skabe en intens kvalitetsoplevelse, som kan bidrage til
identitetsdannelse.
Personligt har jeg haft naturoplevelser, der har været så intense følelsesmæssigt, at jeg følte mig nærmest
forandret bagefter. Jeg så, på en eller anden måde, verden i et lidt andet perspektiv, og havde fået skubbet
til min egen selvopfattelse. Jeg følte mig, som en del af ”noget større”, og følte desuden en befriende dyb
ro og tilfredshed ved at være ’mig’, og at være lige her i livet. En sådan beskrivelse af en naturoplevelse vil

2

Erikson, Erik H.: Identitet, ungdom og kriser, 1968, Kbh. 1982. s. 158.

Den identitetsdannende naturformidler

5

Christina Pedersen N14022

'

sikkert af mange opfattes som nærmest spirituel, men jeg vil med dette projekt forsøge at finde ind til
kernen af en sådan oplevelse, som jeg vil betegne en kvalitetsoplevelse. Jeg sætter samtidig fokus på ’den
identitetsdannende naturformidler’. Langt fra alle, der deltager på en formidlingstur i naturen, vil selv
kunne skabe en kvalitetsoplevelse. Oplevelsens elementer skal målrettes deltagerne, så oplevelsen bliver så
intens som muligt, og kan påvirke følelser og skabe refleksion. Jeg vil altså undersøge, hvorfor og hvordan
en naturoplevelse kan resultere i en sådan følelse af tilfredshed med sig selv, og med livet? – en følelse af
identitet.

1.3 Nationalpark Thy – naturformidlerens mekka
Nationalparkerne i Danmark anses nok af mange for at være naturformidlerens mekka. Netværket til
erfarne naturvejledere er her højt værdsat. Som tidligere praktikant og nuværende konsulent i sekretariatet
for Nationalparkfond Thy, har jeg fået god indsigt i fondens fremadrettede fokus på deres
formidlingspartnere. Jeg finder det derfor nærliggende, at jeg i dette projekt tager udgangspunkt i et case
study af Nationalpark Thy. Dette giver mig mulighed for at få en virkelighedsnær vinkel på, og vurdering af,
mine teoretiske overvejelser og konklusioner.
Mere konkret vil jeg undersøge, hvilke kompetencer Nationalpark Thy vægter højt hos de naturfaglige
formidlingspartnere, og om der er et potentiale for skabelse af kvalitetsoplevelser.
Ovenstående leder mig frem til følgende problemformulering.

1.4 Problemformulering.

Hvad er en ’Identitetsdannende Naturformidler’?


Hvordan vil jeg beskrive de personlige egenskaber, pædagogiske tilgange og faglige
kompetencer, som kan karakterisere en identitetsdannende naturformidler?



Hvordan vil jeg beskrive den kvalitetsoplevelse som denne formidler skaber?

Ud fra ovennævnte beskrivelser vil jeg udforme analyseværktøjer til vurdering af potentialet for
skabelse af kvalitetsoplevelser i Nationalpark Thy.


Er der et uudnyttet potentiale for skabelse af en kvalitetsoplevelse i Nationalpark Thy?



Hvilken værdi har kvalitetsoplevelsen for Nationalpark Thy? – set i forhold til visionen bag
deres formidlingsstrategi.
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1.5 Formål
Projektet henvender sig først og fremmest til de virksomheder og grønne organisationer, som har naturen i
centrum, og som ønsker at få indsigt i, hvilke teoretiske og pædagogiske værktøjer der kan være relevante
for naturformidleren at få i spil, hvis formålet med formidlingen fx er at bidrage til målgruppens
identitetsdannelse.

1.6. Metode og teori
1.6.1 Kvalitetsoplevelsens elementer.
Indledningsvist vil jeg vha. min teoretiske baggrund for projektet komme med en beskrivelse af begrebet
kvalitetsoplevelse, som det skal anskues for dette projekt. Det er rammen omkring kvalitetsoplevelsen, som
den identitetsdannende naturformidleren skal kunne skabe, og udnytte. Derfor finder jeg det nødvendigt
med en klar definition af begrebet forud for mit videre projektarbejde. Min definition af kvalitetsoplevelsen
skal sammenfattes til en analysemodel, som jeg vil anvende projektets case-analyse.

1.6.2 Karakteristik af ’Den Identitetsdannende naturformidler’
For at sikre et godt grundlag for beskrivelse af ’den identitetsdannende naturformidler’ vil jeg først komme
med en definition gennem min teoretiske tilgang. Denne vil jeg sammenholde med Nationalparkfond Thys
definition af ’den gode formidler’. Nationalparkfond Thy stiller høje krav til deres formidlere, og jeg får på
denne måde en vurdering af mine teoretiske overvejelser og konklusioner fra en erfarne praktiker. Den
endelige definition på den identitetsdannende formidler vil jeg ligeledes sammenfatte til en analysemodel,
som jeg vil anvende i min case-analyse.

1.6.3 Case study af Nationalpark Thy.
For at få en vurdering af mine analysemodellers anvendelighed i praksis vil jeg gennemføre et case study af
Nationalpark Thy. Formålet er at undersøge relevansen af og potentialet for at skabe kvalitetsoplevelser for
børnefamilier i nationalparken, og vil desuden resultere i en vurdering af mine analysemodeller. Mit case
study vil, efter en beskrivelse af konteksten og argumentation for valget af målgruppen, omfatte en analyse
af børnefamiliers ønsker til en formidlingstur i nationalparken – herunder formidlerens kompetencer. Disse
analyseresultater vil jeg efterfølgende anvende i analysen af sælsafarien. Her vil jeg komme med en
vurdering af, hvorledes en sælsafari i nationalparken lever op til kriterierne for en kvalitetsoplevelse
målrettet børnefamilier.

1.6.4 Empiri
Familieinterview
Det er vigtigt for enhver formidler at have et godt kendskab til sin målgruppe. Jeg vil derfor gennemføre et
fokusgruppeinterview med børnefamilier, der ønsker at deltage i en formidlingstur i Nationalpark Thy. Med
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interviewet ønsker jeg at få indsigt i, hvad der motiverer en børnefamilie til at deltage i en formidlingstur,
samt hvilke ønsker de evt. har til naturformidleren og selve oplevelsen.
Grunden til, at jeg vælger at gennemføre mit familieinterview som et fokusgruppeinterview, er, at Jeg
gerne vil opnå, at familiemedlemmerne diskuterer spørgsmålene indbyrdes, og derved får mulighed for at
reflektere over deres svar, inden jeg laver en fælles opsamling. Derved får jeg indsigt i processerne bag, og
baggrunden for, familiernes endelige besvarelser. Det kan have værdi for et projekts analyse og endelige
konklusion.3
Fokusgruppeinterview vil blive optaget med diktafon for at kunne have fuld fokus på familiens diskussioner
og være klar med opfølgende spørgsmål. Udarbejdelsen af interviewguide vil være teoretisk forankret i
Steiner Kvale og Svend Brinkmanns bog ’Interview, Introduktion til et håndværk’.
Børnefamilierne vil jeg rekvirere via et opslag på Nationalpark Thys facebookside. Følgerne på denne sidde
vil være interesseret i naturoplevelser og nationalparkens udvikling, og vil derfor besidde den viden jeg
finder relevant for min analyse.

Deltagelse i Sælsafari med erfaren naturformidler
Sammen med min egen familie vil jeg deltage på en sælsafari i Nationalpark Thy. Sælsafari er et nyt koncept
skabt af den erfarne naturformidler Henrik Haaning Nielsen, som bl.a. henvender sig til børnefamilier.
På baggrund af notater og observationer vil jeg analysere formidlingsturen i forhold til de elementer, som
mit teoretiske begreb ’kvalitetsoplevelse’ omfatter, herunder vurdere HHN’s personlige kompetencer i
forhold til børnefamilier forventninger, som er blevet belyst i mit familieinterview.

1.7 Teoretisk tilgang for min analyse
Analysearbejdet i dette projekt vil være dybt forankret i ’Oplevelsespædagogikken’ af Else Marie
Schouborg, samt ’Oplevelseshjulet’ af Lise Lyck. Begge teorier har fokus på den pædagogiske tilgang for
formidling.
Jeg har valgt disse to teoretiske tilgange på baggrund af Alrøs beskrivelse af personlig kommunikation.
Nemlig at personlig kommunikation omhandler tre centrale elementer:

3



Formidlerens personlighed



Det faglige stof

Bente Halkier: Fokusgrupper s. 13
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De anvendte pædagogiske værktøjer4

Formidlerens personlighed kan jeg ikke ændre på, og det faglige stof anses for allerede at være af
naturfagligt indhold, og også, til en vis grad, angivet i nationalparkfondens formidlingsstrategi. Det vil derfor
være af størst relevans for projektet, at fokusere på de pædagogiske værktøjer.
Udover at begge de anvendte teorier har fokus på pædagogiske virkemidler i forbindelse med oplevelser, så
har især Oplevelsespædagogikken fokus på identitetsdannelse. Det gør Oplevelsespædagogikken særdeles
relevant, at inddrage i dette projekt. Begge teorier omfatter konkrete og praktisk anvendelige elementer,
som vil kunne inspirere og evt. inddrages i udarbejdelse af mine analysemodeller. Det er en stor fordel med
konkrete og praktisk anvendelige analysemodeller, når jeg opererer med komplekse teoretiske
problemstillinger. Det medfører, at analysens resultater bliver lettere at overskue og konkludere på.
En kort gennemgang og efterfølgende diskussion af teorierne kan læses i kapitel 2.

1.8 Afgræsning af projektet
Det er vigtigt at understrege, at det for projektet ikke handler om, at øge interessen for formidlingsture i
nationalparken, eller få flere gæster ud i Nationalparken. Det handler om at forbedre den oplevelse, som
børnefamilier kan få i Nationalpark Thy.
Der er mange lighedselementer for natur- og kulturformidling, men jeg har i dette projekt valgt at fokusere
på naturformidling, da mine personlige interesser hovedsageligt ligger indenfor det naturfaglige område, og
fordi det giver plads til en mere dybdegående analyse.

1.9 Tilgangsvinkler
1.9.1 Case Study Research
Opbygningen af den efterfølgende case-analyse er inspireret af Robert K. Yins case-analysemodel. Dette for
bedre at kunne ’omsætte’ mit komplekse teoretiske stof til et konkrete praktiske eksempler, så det bliver
lettere for læseren at forstå projektets pointer. Case-analysemodellen sikrer desuden struktur gennem hele
projektet, samt en målrettet dataindsamling.

Projektets elementer:

4



God beskrivelse af konteksten.



Opstilling af udsagn til styring af projektets empiriindsamling.



Databehandling

Helle Alrø: Personlig kommunikation og formidling s. 12
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Diskussion af empiriens validitet



Konklusion



Udarbejdelse af virkelighedsnær og lettilgængelig rapport

'

1.9.2 Teoretiske baggrund for projektet.
Identitetsdannelse
Jeg finder det væsentligt, for forståelsen af dette projekts fokuselementer i forhold til identitetsdannelse,
at give et kort indblik i den grundlæggende teoretiske ramme. Identitets-begrebet, som den skal anskues i
dette projekt, udspringer bl.a. fra Anthony Giddens og Mikael Vetners teorier, og har bl.a. fokus på, at
fordybelse og refleksion, samt påvirkning af følelser gennem sansestimuli, er væsentlige elementer at få i
spil, hvis vi ønsker at bidrage til identitetsdannelse.
Jeg har valgt at sætte fokus på de nævnte teoretikere, da deres teorier kan sammenkobles med teorierne
bag naturen som identitetsdanner.
Giddens beskriver i sin bog ’Modernitet og selvidentitet’, hvordan den narrative fortælling af vores
livshistorie i forskellige sociale arenaer er med til udvikle vores identitet. 5 Giddens har altså fokus på
refleksioner og genfortællinger af oplevelser, samt bevidste til- og fravalg i forhold til vores (sociale)
omverden. Modsat Giddens, så argumenterer Vetner for, at ”levende” og emotionelle påvirkninger af vores
sind, har mindst ligeså stor betydning for vores identitetsdannelse. Dette begrunder han med, at hvis der
opstår indre konflikter i forhold til vores livsvalg - så er det ofte den emotionelle holdning eller handling,
der vinder. 6 Vetner mener altså, at vores følelser spiller en afgørende rolle for vores identitetsdannelse.
Følelser og fordybelse, som skaber refleksioner, vil være fokuselementerne gennem dette projekt.

Naturen som samarbejdspartner
Naturen har en dokumenteret positiv indvirkning på vores psyke. Som kilde til det følgende vil jeg henvise
til den omfattende rapport af Miljøverndepartementet i samarbeid med Nordisk ministerråd ’Friluftsliv og
vår psykiske helse’ fra 2009 Kap. 4: ’Naturens kraft’ s. 54-68.
I rapporten dokumenteres det bl.a., at ophold og fordybelse i naturen ofte resulterer i refleksioner omkring
vores relation til resten af universet. Vi begynder at opfatte os selv som en del af noget ”større”. Samtidig
så er følelsen af tryghed og indre ro resultat af ophold i naturen. De amerikanske professorer i Psykologi

5

Giddens bog: Modernitet og selvidentitet - Selvet Og Samfundet Under Sen-Moderniteten

6

Christian Jantzen og Mikael Vetner: Artikel: ”Underholdning, emotioner og personlighed.” Mediekultur 45, 2008
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Kaplan og Kaplan forklarer, at naturen har så positiv indflydelse vores psyke, at blot ophold i naturen netop
giver os følelsen af totalitet og sammenhæng i livet. Det understøtter den amerikanske psykolog Kenneth
Gergen. Han er af den overbevisning, at det er nærmest uoverkommeligt for os, at navigere rundt i alle de
sociale arenaer, som det digitale moderne samfund rummer. Han forklarer det uhensigtsmæssige i, at vi
konstant får ”befolket vores ’selv’” af andres potentialer og ønsker. Han mener ligeledes, at det kan være
årsagen til at flere oftere søger et modtræk til det moderne samfund i form af en søgen tilbage til naturen –
væk fra ’informations-vanviddet’. Naturens tiltrækningskraft på mennesket har den amerikanske zoolog og
økolog Edward O. Wilson ligeledes en teori om. Han har introduceret begrebet ’Biophilia’, kærlighed til
livet, hvormed han beskriver menneskets fascination og kærlighed til både dyr og planter. Wilson er af den
overbevisning, at et liv uden kontakt til dyr eller planter er direkte usundt, da vores afhængighed af
naturen, gennem vores forholdsvis lange fortid som samlere og jægere, har haft så stor indflydelse på vores
følelsesliv, at vi har nedarvet et behov for kontakt til naturen.

Sammenfatning
Jeg finder, at der er bemærkelsesværdig stor lighed mellem teorierne bag naturens positive effekt på vores
psyke, og teorierne bag hvordan vi kan bidrage til identitetsdannelse. Det handler om fordybelse og
følelsesmæssigt stimuli, og efterfølgende tid og ro til refleksion. Refleksioner som giver en opfattelse af at
være betydningsfuld i forhold til omverdenen, og være en del af en vigtig helhed. Derfor anser jeg naturen
som værende en effektiv ressource, en samarbejdspartner, som vi med fordel bør inddrage, hvis vi effektivt
skal modarbejde de negative konsekvenser, som vi oplever i det digitaliserede posttraditionelle samfund –
som fx rodløshed og manglende identitetsfølelse.

2. Pædagogiske formidlingsværktøjer
Som tidligere nævnt vil jeg anvende elementerne i Oplevelsespædagogikken og Oplevelseshjulet som
analyseværktøjer for den pædagogiske tilgang for den identitetsdannende formidler.

2.1 Oplevelsespædagogik
Bogen ’Oplevelser og pædagogik’ af Else Marie Schouborg, Henning Torben Nørhøj og Knud Munksgaard er
en forholdsvis lille bog fra 1982. Selvom bogen er af ældre dato, er den efter min mening af stor relevans,
når vi arbejder med personlig formidling gennem oplevelser. Det gælder især også, når vi arbejder med
identitetsdannende formidling, fordi der er stor fokus på følelser og refleksioner, som jeg tidligere har
argumenteret for er af afgørende betydning for identitetsdannelse. For oplevelsespædagogikken handler
dannelse og meningsdannelse for mennesket ikke kun om relationen mellem menneske og samfund, men
også en bevidsthed om forhold, der kun kan opfattes med følelser og fantasi – gennem oplevelser.
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”Gennem oplevelse og kognitiv erkendelse af omverdenen
skaber mennesket sin identitet og dermed en mulighed for
at danne sig en mening med tilværelsen” 7

Nedenstående figur illustrerer, hvilke faktorer der spiller en afgørende rolle, hvis et emne skal opfattes som
”vedkommende” for os – altså interesser os. Jeg mener, at det er grundmodellen for al god formidling.

Konkret viden (forståelse) og oplevelse
(Identifikation) vil medføre, at et emne
og evt. budskab virker relevant, og giver
mening for os. Der opstår derved en
helhed, som vi kan relatere til os selv, og
det skaber grundlaget for at ligge et lag
til vores identitet.8

FIGUR 1: IDENTITETSDANNELSE - OPLEVELSESPÆDAGOGIK. POULSEN 1990 S. 47

2.1.1 Oplevelsespædagogik anvendt i praksis.
Det er oplevelsespædagogikkens hensigt at skubbe til identitetsdannelse gennem oplevelser. Derfor giver
det rigtig god mening at inddrage denne teori som et analyseværktøj for dette projekt.
Oplevelsespædagogikken omfatter fem såkaldte ’virkemidler’.

Iagttagelsen.
Iagttagelsen handler om virkelig at SE. Fordybelse i et objekt. Studere detaljerne for bagefter at kunne
beskrive det med egne ord. Iagttagelse af naturen og naturfænomener skal selvsagt helst foregå ude i det

7
8

Schouborg, Nørhøj og Munksgaard: Oplevelser og pædagogik 1982. s. 56.
Schouborg, Nørhøj og Munksgaard: Oplevelser og pædagogik 1982. s. 37
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fri. Det gør oplevelsen autentisk og mere intens gennem forskellige sansestimuli. Desuden får vi bedre
opfattelse af helheden og sammenhænge, når vi ser detaljerne i deres rigtige og naturlige omgivelser.

Samtalen.
Gennem samtalen kan vi skabe grobund for refleksioner. Det er her vigtigt, at samtalen tager udgangspunkt
i modtagerens ståsted og erfaringsniveau, samt respekterer, at modtageren frit kan tænke og finde svar.
Der er ingen rigtige eller forkerte svar, når vi bringer samtalen i spil, som et pædagogisk værktøj i vores
formidling. Samtalen kan, som det vigtigste, åbne nye tankeveje, og derigennem få modtageren til at åbne
sindet, så det bliver muligheder for, at se verdenen med nye øjne.

Fortællingen.
Billedsprog er Fortællingens formidlingsform. Den billedligt beskrivende retorik fanger de flestes
opmærksomhed. Den prikker til vores fantasi uanset alder. Fortællingen får os til at se virkeligheden
gennem billeder, og kan bidrage til en bedre forståelse for den ydre virkelighed. Fortællingen kan dermed
øge muligheden for at fortolke og reflektere.
En god fortælling kræver et engagement fra både fortælleren og tilhøreren. Fortælleren skal sikre at
budskabet bliver levendegjort, så modtagere kan identificere sig med handlingen og evt. personerne deri.

Sangen.
Sangen har altid indgået i menneskets kultur. Sangen åbner op for fantasien og især også følelserne, og
skaber derved indre oplevelser. Sunget i en gruppe, skaber sangen en følelse af fællesskab. Det er vigtigt, at
sangens tekst, rim, rytme, melodi siger os noget. Den gode sang binder os på den måde sammen i et
fællesskab trods vores forskelligheder.

Det skabende arbejde.
Det skabende arbejde har til formål at give modtageren en oplevelse i selve skabelsesprocessen, men også
give mulighed for at udtrykke følelser. Det skabende arbejde stimulerer både følelser og fantasi.
Formidlerens opgave er skabe et rum med plads og ro til fordybelse, samt at stille materialer til rådighed
for modtageren.
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2.2 Oplevelseshjulet
Oplevelseshjulet af Lise Lyck vil jeg
ligeledes anbefale at inddrage i enhver
formidlingssituation. Det er et effektivt og
let anvendeligt værktøj i forbindelse med
tilrettelæggelse eller analyse af en
oplevelse. Oplevelseshjulet er først og
fremmest en kombination af Martin
Lindstrøms Sansogram (Bilag 01) og Pine og
Gilmores model bag oplevelsesdesign med
fokus på læring, underholdning, æstetik og
eskapisme (Bilag 02). Lise Lyck har
yderligere tilføjet elementerne
tilgængelighed og deltagelse. Med
Oplevelseshjulet kan en oplevelse

FIGUR 2: OPLEVELSESHJLUET AF LISE LYCK

analyseres og vurderes ud fra elementernes individuelle score, som kan indtegnes i modellen for at få et
visuelt billede af oplevelsen.
Det er sansestimuli der bl.a. er afgørende for at skabe en følelsesmæssig intens oplevelse jfr. Vetner og
Schouborg. Derfor er Oplevelseshjulet i særdeleshed relevant, når vi ønsker at skabe oplevelser, der kan
bidrage til identitetsdannelse.

2.3 Diskussion af de valgte formidlingsværktøjer
Alle virkemidler fra Oplevelsespædagogikken og alle elementer fra Oplevelseshjulet vil teoretisk have en
rigtig god effekt på oplevelsens intensitet og dermed dens kvalitet. Det er dog vigtigt at overveje nøje,
hvilke elementer der passer til det aktuelle koncept, herunder målgruppen, og hvad formålet med
formidlingen er. Det er langt fra sikkert, at alle elementer vil fungere godt i til den aktuelle
formidlingssituation.

2.3.1 Oplevelsespædagogikkens styrker og svagheder
’Sangen’ og ’Fortællingen’ er meget effektive virkemidler, i forhold til at påvirke målgruppens følelser. Men
disse to virkemidler kan også være ekstra udfordrende at få sat i spil. Der kræver timing, den rette situation
og en kompetent formidler, der føler sig fortrolig med disse udtryksformer. Bliver Sangen eller Fortællingen
ikke formidlet korrekt, kan det ende med en oplevelse med forkert udfald. Med andre ord så skal disse to
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virkemidler være præcist tilpasset og målrettet modtageren, og formidleren skal være fortrolig med at
inddrage dem.
Derimod er ’Iagttagelsen’ og ’Det skabende arbejde’ forholdsvis nemme virkemidler at få sat i spil. Samtidig
opnås god effekt i forhold til at opnå fordybelse og stimulere fantasien. Her handler det mest om at skabe
gode rammer for oplevelsen. Der skal være ro og tid til at ’se’ og fordybe sig under iagttagelsen, og der skal
være stillet godt grej til rådighed for at gøre processen ved ’Det skabende arbejde’ lettilgængelig og
succesfuld.
’Samtalen’ handler for Oplevelsespædagogikken om at skabe en tillidsfuld og reflekterende dialog mellem
en pædagog og et barn, men jeg finder ’Samtalens’ formål og virkemåde særdeles relevant og anvendelig,
når formidlingen har fokus på kvalitetsoplevelser og identitetsdannelse. Det uanset om formidlingen er
målrettet børn eller voksne, enkelt person eller gruppe. Samtalen kræver dog, at formidleren har god
erfaring med kommunikationen til den aktuelle målgruppe, og har evnen til at møde målgruppen på deres
erfaringsniveau.

2.3.2 Oplevelseshjulets styrker og svagheder
Oplevelseshjulet omfatter rigtig gode elementer til at illustrere et identitetsdannende oplevelsesdesign.
Dog finder jeg det relevant, at hjulet også kommer til at omfatte et element, som jeg vil kalde ’Socialt
samvær’. Med ’Socialt samvær’ mener jeg vel nærmest, at oplevelsen skal omfatte ’hygge’. Med hygge kan
der skabes en afslappet stemning, hvor alle føler sig accepteret, og derved ikke er utryg ved at deltage i
samtaler eller i andre aktiviteter. Hygge og frirum kan desuden både give ro til individuel refleksion, men
også give mulighed for interne samtaler i gruppen. Samtaler som giver deltagerne mulighed for at skabe en
individuel genfortælling af deres oplevelse, som er væsentlig for identitetsdannelse jfr. Giddens. ’Socialt
samvær’ og derigennem hygge og frirum finder jeg derfor særdeles vigtig for ’Kvalitetsoplevelsen’.

2.4 Kvalitetsoplevelsens elementer
Med baggrund i min gennemgang og diskussion af de pædagogiske virkemidler finder jeg det nødvendigt på
nuværende tidspunkt i projektet, at komme med en klar definition af begrebet ’Kvalitetsoplevelse’, som det
skal opfattes i det efterfølgende case study.
Min definition udspringer af Jantzen, Vetner og Bouchets beskrivelse af ordet oplevelse. Her skal oplevelse
nærmere forstås i betydningen af ’erfaringsdanner’
“Oplevelser er ændringer i organismens tilstand og adfærd,
som kan bryde med hidtidige forestillinger og opfattelser,
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hvilket kan føre til en udvidelse af selvforståelsen,
en mere nuanceret indsigt, og/eller et større erfaringsgrundlag,
som i sidste ende kan (men ikke behøver at) danne nye rutiner.” 9

Definition af ’KVALITETSOPLEVELSEN’
”En kvalitetsoplevelse er en oplevelse, der er teoretisk forankret i Oplevelseshjulet og som, så vidt det er
muligt, anvender Oplevelsespædagogikkens virkemidler i den pædagogiske tilgang. Oplevelsen skal
desuden have betydning af at være erfaringsdanner, da det overordnede formål med
kvalitetsoplevelsen er at bidrage til modtagerens identitetsdannelse. En kvalitetsoplevelse har den
identitetsdannende naturformidler som den skabende ressource”.
-

Af Christina Pedersen.

Med afsæt i ovenstående definition har jeg udformet en model, som illustrerer kvalitetsoplevelsens
elementer. Modellen har til hensigt at kunne fungere både som et analyseværktøj i forbindelse med
vurderingen af en given oplevelse, samt et refleksionsværktøj i forbindelse med udvikling af
kvalitetsoplevelser.
Hvert element i kvalitetsoplevelsen skal
ligesom i Oplevelseshjulet have tildelt en score
mellem 0 og 5, hvor 5 er det højeste. Derefter
tegnes oplevelsens ”kvalitetsfigur”. På denne
måde sikres et godt overblik over, hvilke
elementer der er tilstede eller evt. er
fraværende. Det er igen vigtigt at understrege,
at den personlige formidler er skaberen af
’Kvalitetsoplevelsen’. Uden en personlig
formidler kan essentielle elementer som fx
’Samtalen’ og ’Fortællingen’ ikke komme i spil.
Det er også formidleren, der sikrer, at den

9

FIGUR 3: KVALITETSOPLEVELSENS ELEMENTER AF CHRISTINA
PEDERSEN

Christian Jantzen, Mikael Vetner og Julie Brouchet: Oplevelsesdesign Samfundslitteratur, 2011 s. 154.
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forståelsesmæssige tilgængelighed bliver tilpasse målgruppen. Derudover vil jeg understrege, at det ikke er
afgørende, at alle elementer scorer højt i modellen, eller overhovedet inddrages, men det er til gengæld
vigtigt, at alle elementer overvejes i forhold til, hvordan de evt. kan bidrage positivt til oplevelsen i tråd
med konceptets vision og formål.

3. Case study af Nationalpark Thy.
3.1 Kontekst
Nationalpark Thy er Danmarks første
Nationalpark. Parken blev indviet i
2008, og omfatter nogle af de største
arealer i verden af den sjældne
Nordeuropæiske Klithede.
Det samlede areal er på 244 km2,
hvoraf ca. 75 % ejes af Naturstyrelsen.
De resterende arealer ejes af private
lodsejere og private fonde.
Nationalparkens udvikling varetages af
Nationalparkfond Thy, som er en
statslig fond. Bestyrelsen er
sammensat ud fra et netværk af
forskellige interessenter med hvert
deres værdisæt. Det betyder, at fonden
skal varetage og arbejde ud fra
forskellige natursyn og prioriteringer af
naturens sårbarhed og ressourcer.
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Formålet med Nationalpark Thy er beskrevet i Bekendtgørelsen for Nationalpark Thy med hovedpunkterne:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling,
især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer
og vådområder.
Bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de
dyrkede arealer.
Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne
og i tilknytning til havet,
Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab.
Styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og
friluftsmæssige værdier.
Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne.

3.1.1 Oplevelser der gør indtryk.
Nationalparkfond Thy har fokus på at skabe og sikre natur- og kulturoplevelser af høj kvalitet. Det gælder
selvfølgelig også, når det drejer sig om formidlingsturer med en naturformidler. Formidlingen skal være i
tråd med Nationalparkfond Thys visioner for formidling:

”Hensigten med formidlingen er – gennem oplevelser,
naturvejledning og formidling – at øge gæstens forståelse for
områdets natur-, kulturhistoriske- og friluftsmæssige værdier,
og dermed øge ønsket om at beskytte og bevare”10
Nationalparkfond Thy opererer i deres formidlingsstrategi med ’Formidlingstrappen’, som er udarbejdet af
projektleder, Bo Immersen.

10

’Oplev og Forstå’. Formidlingsstrategien for Nationalpark Thy s. 2
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Visionen er med andre ord, at formidlingen skal hjælpe gæsterne op ad trappen, og til slut ende oppe på
øverste trin.
Nationalparken har desuden opstillet nedenstående skema for, hvordan de mener er formidling af høj
kvalitet.
Gæstens oplevelse:
• Tilfredshed - at gæstens tilfredshed
med formidlingen er høj.
• Læring – at gæsten oplever, at have
fået ny viden, indsigt eller
færdigheder.
• Vidende og troværdig - at
formidleren opleves som vidende
og troværdig.
• Nøjagtig - at formidlingen
gennemføres efter aftale i forhold
til tid, sted og indhold.
• Behagelig - at gæsten oplever
formidleren som behagelig og
serviceminded.

Ønsket effekt:
• Læring - at gæsten lærer
det, som formidleren har
stillet i udsigt, og som er
relevant i forhold til
nationalparkens formål.
• Holdning - at gæsten i
højere grad ønsker at
beskytte og bevare naturen
og kulturhistorien i NPT.
• Færdigheder - at gæsten har
fået nye færdigheder i
forhold til beskyttelse
og/eller benyttelse fx
kendskab til spiselige
svampe.
• God oplevelse – at gæsten
føler, at oplevelsen har
været god.

Gæstens oplevede kvalitet kan måles
fx ved at spørge dem via elektronisk
spørgeskema.

Ovenstående er målet – Hvad
det hele handler om.

Kilde: Projektleder Bo Immersen, NPT.
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Formidlerens viden, færdigheder og
personlige kompetencer:
• Vidende - at formidleren har en bred
viden om emnet.
• Lære fra sig – at formidleren kender til
læreprocesser og kan facilitere læring.
• Budskab – at formidleren udvælger et
klart budskab, der ligger inden for NPT´s
formål.
• Sansning - at formidleren forstår at
bringe mange af gæstens sanser i spil.
• Passioneret – at formidleren kan formidle
sit emne med passion.
• Værtskab – at formidleren er empatisk og
evner at få den enkelte gæst til at føle sig
set og hørt.
• Troværdighed – at formidleren formidler
med overbevisning.
• Gennemslagskraft – At formidleren har
gode retoriske evner.

Ovenstående formidlerne understøttes i at
blive bedre til via kurser, rådgivning,
sparring m.v.
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3.2 Valg af målgruppen, børnefamilier.
Valget af målgruppen for projektet bunder i flere parametre.

”Vi skal have nogle tilbud til børnene.
Det gør vi simpelthen ikke godt nok”

Sådan udtaler museumsleder for Museum Thy, Jytte Nielsen, i et interview omkring formidling af
Nationalpark Thy. Koordinerende naturvejler for Naturstyrelsen Thy, Morten Stumann er helt enig i den
betragtning. Han bakker i et andet interview op om, at der skal gøres mere for at skabe attraktive
oplevelser specielt henvendt til børnefamilier.
Igennem mit eget engagement i ’Nationalpark Thy – Klasseværelset’, og som tidligere underviser i
plantekendskab for unge med autisme, er det for mig blevet et betydningsfuld arbejde at formidle naturen
til børn og unge. Derfor er det oplagt, at jeg i dette projekt sætter fokus på formidling til børnefamilier.

3.3 Udsagn/værktøj til styring af projekt
For at sikre en målrettet empiriindsamling og struktur på min analyse vi jeg opstille nogle ”nøgleudsagn” jfr.
Yins anbefalinger beskrevet under punkt 1.6.3. Min case-analyse vil have fokus på følgende udsagn:


Det er vigtigt for forældrene på en familie-formidlingstur, at især børnene får en mindeværdig
oplevelse.



Det er afgørende for oplevelsen hos en familie på en formidlingstur, at de får mulighed for at tale
med hinanden og opleve naturen sammen.



Det har værdi for familierne, at de får tid til at fordybe sig og få sanserne sat i spil i forbindelse med
en formidlingstur.



Det er afgørende for både forældre og børn at formidleren kan skabe læring.

Første udsagn sætter fokus på, hvilken kommunikationsstrategi der vil være optimal, når målgruppen er en
børnefamilie og derfor består af både børn og voksne. En velovervejet formidlingsstrategi, herunder
kendskabet til målgruppen er afgørende, hvis budskabet skal modtages korrekt. Så selvom dette projekt
sætter fokus på kvalitetsoplevelsens elementer, og identitetsdannelse, så finder jeg det væsentligt, også at
få lidt dybere indsigt i denne komplekse målgruppe, som børnefamilier er.
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Andet udsagn sætter fokus på, hvor betydningsfuldt det er for familien at få en fælles oplevelse, og lidt om
hvilken motivation der ligger til grund derfor. Ønsket om en fælles oplevelse og styrkelse af
generationernes samhørighed, mener jeg, kan sættes i relation til Eriksons teori om, at vi søger
anerkendelse hos de personer, der betyder noget for os, og samtidig teorierne om vores behov for et
rodfæste i livet.
Tredje udsagn sætter fokus på, hvorvidt familien har viden om eller har erfaret, at fordybelse og
sansestimuli øger kvaliteten af en oplevelse. Begge er fundamentale elementer for skabelse af
kvalitetsoplevelsen, og derved at vi får skubbet til vores identitetsdannelse jfr. Vetner og Schouborg.
Fjerde udsagn sætter fokus på, hvorvidt familien ønsker at opnå ny viden og læring på formidlingsturen,
eller om de ”blot” tiltrækkes af naturens kraft og deraf positive påvirkning af sindet.

3.4 Karakteristik af den identitetsdannende naturformidler.
Som jeg konkluderede i punkt 2.4.1, så er det den identitetsdannende naturformidler, der kan skabe en
kvalitetsoplevelse ved bl.a. at bringe de rette formidlingsværktøjer i spil. Naturformidlerens personlighed
spiller dog også en betydningsfuld rolle for skabelsen af en kvalitetsoplevelse. Helle Alrø beskriver i sin bog
’Personlig kommunikation og formidling’, hvorledes formidlerens personlighed er afgørende for, om den
personlige kommunikation opnår den ønskede effekt hos modtageren.

”Det drejer sig om nærvær og både intellektuelt og
følelsesmæssigt engagement i forhold til det (faglige) indhold,
der formidles og i forhold til den anvendte metode (pædagogik)” 11

11

Helle Alrø: Personlig kommunikation og formidling. S. 13.
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3.4.1 Definition af den identitetsdannende naturformidler
På baggrund af ovenstående vil jeg her komme med en definition af begrebet ’Den Identitetsdannende
Naturformidler’, som den skal opfattes fremadrettet for dette projekt.

’Den Identitetsdannende Naturformidler’
Den identitetsdannende naturformidler har et entusiastisk og intellektuelt engagement til det faglige
stof, og formår vha. en velovervejet kommunikationsstrategi, samt ved inddragelse af
formidlingsværktøjer fra ’Oplevelsespædagogikken’ og ’Oplevelseshjulet’, at skabe rum til fordybelse og
refleksioner hos målgruppen.
Naturformidleren skaber det, der for dette projekt bliver betegnet som en ’Kvalitetsoplevelse’.
-

Af Christina Pedersen

Definitionen ovenfor vil jeg sammenholde med den beskrivelse af ’den gode formidler’, som projektleder
Bo Immersen fra sekretariatet i Nationalparkfond Thy, beskriver det i et nystartet
kompetenceudviklingsprojekt.
Den gode formidler besidder:






Fortælle kompetencer (fx evnen til at gøre gæsterne nysgerrige, få dem til at undre sig, at inspirere
til eftertænksomhed)
Faktuel viden (øge den personlige nationalpark vidensbank)
Personlige kompetencer (humor, gennemslagskraft, entusiasme)
Facilitator kompetencer (evner til at hjælpe en gruppe igennem en proces/udvikling frem mod et
mål)
Værtskabs kompetencer (er venlig og høflig, ser den enkeltes behov og hjælper med at opfylde det)

Bo Immersen udtaler ligeledes, at nationalparken tillægger den gode formidler stor værdi, fordi denne
formidler netop kan operere på de tre øverste trin på formidlingstrappen. Det er afgørende for at nå deres
mål og vision for formidlingen i nationalparken.
Det er tydeligt, at der er en god sammenhæng mellem i min teoretiske definition af ’den
identitetsdannende naturformidler’ og nationalparkens opfattelse af ’den gode formidler’. Det handler om,
at formidleren skal udvise stor entusiasme for det faglige stof. Derudover finder begge opfattelser det
afgørende, at formidleren vha. den rette kommunikationsstrategi er i stand til at ”møde” modtagergruppen
på deres niveau, samt at formidleren ved at kombinere faglig viden og narrativ fortælleteknik kan skabe
undren, eftertænksomhed og refleksion hos modtagergruppen. Formålet med formidlingen for
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nationalparken er, som tidligere nævnt, at ”øge ønsket om at beskytte og bevare”. Dette vil naturligt også
være et af hovedformålene med formidlingen hos den identitetsdannende naturformidler, da naturen, som
forklaret i punkt 1.9.2, opfattes som en effektfuld sansestimulerende samarbejdspartner.
Jeg vælger derfor at holde fast i min definition på ’Den identitetsdannende Naturformidler’. Den er godt
forankret teoretisk, og understøttes af den praktisk erfarne naturformidlingsaktør, som Nationalparkfond
Thy er.

3.4.2 Kompetencehjulet
Med afsæt i ovenstående definition har jeg udformet
en model, som illustrerer de kompetencer, som jeg
anser for væsentlige for den identitetsdannende
naturformidler. Modellen har til hensigt at kunne
fungere både som et analyseværktøj i forbindelse
med vurdering af en given formidlers kompetencer,
og som et refleksionsværktøj i forbindelse med
kompetence(selv)udvikling af en formidler.
Hvert element i Kompetencehjulet skal ligesom i
Oplevelseshjulet have tildelt en score mellem 0 og 5,

FIGUR 4: KOMPETENCEHJULET AF CHRISTINA PEDERSEN

hvor 5 er det højeste. Derefter tegnes formidlerens personlige ”kompetencefigur”. På denne måde sikres et
godt overblik over, hvilke kompetencer der er veludviklet, eller evt. er minimale, eller direkte fraværende.
Det er igen vigtigt her at understrege, at de personlige kompetencer hos formidleren, skal, så vidt det er
muligt, kombineres med de elementer, der er i fokus for kvalitetsoplevelsen. Det er altså ikke nok at have
de rette personlige kompetencer for at kunne betegne sig som en identitetsdannende naturformidler.
Formidleren skal også formå at få relevante elementer fra kvalitetsoplevelsen i spil. Er fx sansestimuli
mangelfuld i forbindelse med en formidlingstur, så falder oplevelsens værdi drastisk, og oplevelsen kan ikke
længere kvalificeres til at kunne bidrage til identitetsdannelse hos modtagergruppen.

4.Empiri
4.1 Familieinterview
Formålet med familieinterviewet er at få indsigt i:


Hvad familien anser for at være en god familieoplevelse?



Hvilke kompetencer hos naturformidleren de anser for at være de mest relevante?
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Resultaterne af interviewet vil jeg anvende i min videre analyse at et nyt formidlingskoncept henvendt til
bl.a. børnefamilier i Nationalpark Thy – sælsafari.

4.1.1 Rekvirering af deltagere
Da jeg ønskede udtalelser fra børnefamilier, som på forhånd ville
være interesseret i en formidlingstur med en naturformidler i
Nationalpark Thy, valgte jeg, at lave et peronsligt Facebookopslag, som kunne deles på bl.a. Nationalpark Thys egen
Facebookside. På den måde ville jeg med minimale ressourcer,
kunne nå ud til den relevante målgruppe.

4.1.2 Tilrettelæggelse
Forud for mit familieinterview ville jeg tage familierne med på en
gåtur ude ved Nors Sø i Nationalpark Thy. Da jeg er meget aktiv
fuglekigger, ville jeg tage ekstra kikkerter og mit teleskop med for
at kunne fortælle om og vise nogle af de mest
bemærkelsesværdige fugle for nationalparken. Jeg har tidligere
haft gode erfaringer med at observere Havørn og Fiskeørn netop
her. Formålet med selve gåturen var at skabe tillid til alle familiemedlemmerne, og give mig et indtryk af
hvilke type familier, jeg efterfølgende skulle interviewe. Derudover anså jeg det som en fordel, at børnene
kunne forholde sig til begrebet ’formidlingstur’ ved at henvise til denne indledende fælles gåtur.
Efter gåturen havde jeg arrangeret, at vi kunne være i Naturstyrelsens hytte ’Knasten’. Her ville jeg være
vært med kaffe, kakao, kage og frugt for at sikre komfortable og hyggelige rammer for interviewet. Hytten
kunne desuden sikre en optimal lydoptagelse af interviewet med min diktafon. Hele arrangementet havde
jeg sat til at vare to og en halv time kl. 10-12.30.

4.1.3 Gennemførelse
Mit opslag blev delt mere end 30 gange, og der
var flere interesserede familier. Datoen for
interviewet var fastlagt ud fra, at det ikke skulle
ligge i Påsken, men heller ikke senere end at jeg
kunne nå at analysere på mine data. Den
manglende fleksibilitet mht. datoen resulterede
i at kun to familier tilmeldte sig. Derudover
FOTO 1 AF CHRISTINA PEDERSEN
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glemte den ene familie at dukke op. Det blev altså kun til en enkelt familie fra Thisted, som deltog i mit lille
arrangement.
Gåturen forløb godt trods en meget blæsende formiddag, hvor der stort set ingen fugle var overhovedet.
Dog spottede Sarah pludselig en større fugl, som kom tæt forbi, og vi fik alle den flotte Fiskeørn at se. Jeg
fik undervejs på turen, gennem dialog og observation, et godt indtryk af familien, både som helhed og som
individuelle familiemedlemmer. Ligeledes fornemmede jeg tydeligt, at dialogen blev mere og mere
afslappet i løbet af turen. Det gjaldt også i forhold til pigerne, som til slut kom med personlige spørgsmål til
mig, og kom med sjove kommentarer. Formålet med turen blev altså opfyld.
Jeg havde sørget for, at der var
varme på i ’Knasten’, og havde
ligeledes dækket kage- og frugtbord
inden mit møde med familien. Det
resulterede i en afslappet og
humørfyldt stemning, hvilket var
afgørende for en optimal
gennemførelse af interviewet.
Jeg havde udarbejdet ti spørgsmål,
som jeg både læste højt, og
fremlagde foran familien.
Spørgsmålene var formuleret på to
niveauer – voksen og barn. I fællesskab blev spørgsmålene besvaret, og der var tid til at børnene også fik
svaret. Interviewet varede i 45 minutter, hvilket var passende i forhold til at børnenes koncentration.
Interviewguiden kan ses i bilag 03. Spørgsmålene dertil er udarbejdet i relation til mine styrende udsagn
opstillet i punkt 3.3 Et skriftligt sammendrag på interviewet kan ses i bilag 04.

4.1.4 Analyse
Analysen af mit familieinterview vil omfatte tre punkter:


Jeg vil tolke på familieinterviewet.



Jeg vil vha. modellen for kvalitetsoplevelsens elementer analysere på, hvad en god oplevelse er for
børnefamilien.



Jeg vil vha. kompetencehjulet analysere på, hvad der for familien er en god naturformidler.
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Tolkning af interview
Den gode familieoplevelse
Begge forældre udtaler flere gange, at et af hovedformålene ved at tage på søndagstur ud i naturen er at få
en fælles oplevelse. Det blev ligeledes understreget, at forældrene havde det klare formål med
søndagsturene at få familien væk fra hjemmets digitale skærme, og manglende sociale nærvær.

”Hvis ikke vi kommer væk hjemmefra, ender vi med
at gøre hver vores ting, og der er garanteret nogen,
der har tændt en skærm et eller andet sted –
og børnene er ikke de værste. Det vil vi godt indrømme.”
-

Sådan udtaler mor, Majbritt.

Der giver indtryk af, at turene hjemmefra og ud i naturen resulterer i tættere samvær for familien – både
fysisk og psykisk. Det kan samtidig være en søgen efter at komme langt væk fra dagligdagens rammer, og
derfor kan eskapisme være et dragende element for familien. Naturens æstetiske ramme anses derudover
for værdifuld for skabelsen af en god familieoplevelse. Netop den fælles oplevelse anser familien som
værdifuld, fordi det giver alle i familien stof til eftertanke, og skaber gode samtaler fx ved aftensmaden,
som far Christen udtaler.
Undervejs i interviewet blev der desuden henvist til tidligere fælles oplevelser. Tilbageblikkene resulterede i
grin og medrivende fortællinger. Det indikerer, at tidligere fælles naturoplevelser har haft værdi, og har
styrket fællesskabet hos familien.

”Vi kan bare godt lide at være sammen som familie. Mor
og far tager os med, og vi har det rigtig sjovt. Vi vil rigtig gerne
være sammen med dem”

-

forklarer Malou på 8 år.

Familien giver ikke i udtryk for, at fordybelse er et af formålene ved at komme ud i naturen. I stedet vil jeg
henvise en situation i forbindelse med vores indledende gåtur. Her finder Malou en lille gruppe skovmyrer,
der slæber afsted med en regnorm. Hele familien samles, og studerer de små insekter. Efterfølgende ledes
der intenst efter myretuen for at finde ud af, hvor langt myrerne skal slæbe den ”tunge” orm. Det indikerer,
at familien ubevidst drages af fordybelsens ’univers’.
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I relation til mit første udsagn for denne case-analyse angivet i punkt 3.3, så har forældrene stor fokus på,
at en formidlingstur bliver tilrettelagt således, at især børnene får en god oplevelse. Døtrene får indimellem
får lov til at tage veninder med på tur, netop fordi det gør oplevelsen sjovere for dem, men derudover så
føler forældrene det utilfredsstillende overfor børnene, hvis ikke de selv kan svare på faglige spørgsmål,
som ofte dukker op på deres tur. Det indikerer, at det er vigtigt for forældrene, at børnene bl.a. opnår den
viden, som de søger, og at børnene ikke må føle sig overhørte eller ikke taget seriøse.

”Vi ved, at hvis vi er et sted henne, så vil børnene
have det hele med. Vi skal ikke bare sige, at ”det ved vi ikke”.
Det syntes de ikke, er godt nok.”
-

forklarer mor Majbritt

Aktiviteter, som børnene syntes er attraktive, medvirker også til, at familien deltager i en formidlingstur.
Der gives eksempler fra ”Skovens Dag”, som familien syntes, var en god oplevelse – især for børnene. Her
blev der fx lavet bål.
Der er ligeledes flere indikationer af, at sansestimuli er vigtige. Mindre aktiviteter, modsat ”tivoliaktiviteter”, er attraktive. Fx det at snitte træmand, lave bål og riste skumfiduser. Deres målrettethed for at
komme ud i naturen indikerer ligeledes, at det er naturens sansestimuli, familien søger. Derudover bliver
dyr flere gange nævnt som værdifulde for oplevelsens kvalitet. Både forældrene og børnene tiltrækkes af
dyr, og især hvis det er muligt at komme rigtig tæt på dem.

”Jeg syntes det bedste var, at vi måtte røre ved
nogle af dyrene om aftenen fx en kæmpe hanfrø.
Den larmede hele natte, så vi ikke kunne sove.”
-

fortæller Sarah på 11 år om en overnatningstur til Randers Regnskov, som er hendes bedste
naturoplevelse.

Der er ingen tvivl om, at turen til Randers Regnskov har bragt sanserne i spil, og at det er en af grundene til,
at turen har været en stor oplevelse for familiens ældste datter.
Intet indikerer, at ’Sangen’ eller ’Fortællingen’ vil være relevante elementer i forhold til at øge familien
oplevelse. Derimod bliver ”Hygge” med kaffe og kage især af forældrene nævnt adskillige gange, hvilket
bekræfter min egen antagelse af, at netop det sociale aspekt vægter højt for en oplevelses værdi. Begge
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børn udtaler også entydigt, at de syntes det er bedst at være i selskab med andre børn på deres
søndagsudflugter.

Formidlingstrappen
Familien vurderer formidlingstrappens øverste trin som værende yderst relevant og aktuelt. De bruger
meget tid på fx affaldssortering, men der bruges også tid på at så frø og se planterne vokse op. Det er altså
vigtigt for forældrene, at børnene opnår en almen naturforståelse, og lærer at tage ansvar.

Den gode formidler
I forhold til formidlerens kompetencer blev entusiasme nævnt flere gange, som værende mest
betydningsfuld – både hos forældrene og Sarah. Dernæst var den formidlerens faglige viden, som familien
syntes var afgørende for at højne kvaliteten af en oplevelse.

”Hvis man har en guide med, så får man en masse at vide,
som man ikke vidste – fx at vi har set en fiskeørn i dag.”
-

udtaler mor, Majbritt

Det, at formidlere kan formulere sig forståeligt overfor børnene, vægtes også højt. I forhold til læring og
viden, så er også afgørende for Sarah, at hun forstår formidleren, og opnår faglig viden i forbindelse med en
formidlingstur. Forældrene udtrykker det samme. De vil rigtig gerne vide noget om de lokaliteter, de
besøger i lokalområdet. Selvom familien har boet i Thisted i en del år, så føler de slet ikke, at kendskabet til
deres lokalområde er dybdegående nok. Der bliver givet et konkret eksempel fra en tur til Bulbjerg, hvor
alle familiemedlemmer nu er enige om, at en guide ville kunne have gjort oplevelsen væsentlig bedre, bl.a.
ved at bidrage med faglig viden. Ligeledes er det af værdi, at en formidler kan understøtte den faglige viden
med små illustrationer eller fremvisning af elementer fra naturen.

Humor blev til gengæld ikke nævnt en eneste gang, som værende betydningsfuld for oplevelsen.
Troværdigheden blev heller ikke nævnt direkte, men udtalelser som: ”en guide jo ved en masse”, samt
”man bliver jo ikke guide, hvis ikke man brænder for faget” indikerer, at forældrene tillægger en guide stor
faglig viden og stolthed for guide-faget. Det vil naturligt blive opfattet som en indikator for troværdigheden.
Familiens ønsker til små aktiviteter, samt det at formidleren demonstrerer eller understøtter sin faglige
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viden visuelt, indikerer, at den pædagogiske tilgang til læringen er vigtig. Det udtrykte alle medlemmerne i
familien.

4.1.5 Familieoplevelsens ”kvalitetsfigur”.
Som resultat på mit interview i forhold til
familiens ønsker til oplevelsen, har jeg ud
fra min tolkning illustreret familiens
kvalitetsfigur i hjulet for
kvalitetsoplevelsens elementer.

4.1.6 Familiens ønsker for kompetencehjulet
Som resultat I forhold til familiens ønsker
til formidlerens kompetencer har jeg ud
fra min tolkning illustreret resultatet i
”Kompetencehjulet”.
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4.1.7 Resultat af familieinterview
På baggrund af ovenstående uddrag vil jeg for det første konkludere, at mine opstillede udsagn i punkt 3.3
er blevet bekræftet. Det er for forældrene vigtigt, at især børnene får en god oplevelse. Det betyder, at
formidling til børnefamilie i høj grad handler om at kunne kommunikere og skabe gode oplevelser for
børnene. ”Hygge”, samt det at få en fælles oplevelse, er så væsentlige elementer for en god
familieoplevelse, at elementet ’Socialt samvær’ bør være i fokus ved en formidlingstur for børnefamilier.
Årsagen til at familien vægter netop disse elementer så højt, kan teoretisk begrundes med det, som Gergen
kalder et modtræk til den digitaliserede ’informationsvanvid’. Naturen er vanviddets totale modsætning, og
virker derfor dragende på familien.
Iflg. Schouborg så er især fordybelse og sansestimuli fundamental for vores identitetsdannelse. Familiens
manglende udtryk for, at de vægter fordybelsen højt i forbindelse med en god familieoplevelse, må
tilskrives, at de er ubevidste om, at det rent faktisk er tilfældet. Den antagelse vil jeg argumentere for vha.
”myreoplevelsen”, beskrevet i punkt 4.1.4, hvor de nærmest forsvandt ind i myrernes verden. Netop det, at
familien er ubevidst om deres egen trang til fordybelse, og den oplevelse de får derigennem, kan bekræfte
teorierne om, at familien (og til dels samfundet) har manglende fokus på, og forståelse for, fordybelsens
betydning. Som Nørgaard beskriver det, så lærer de unge på et overfladisk niveau. Det kan være direkte
årsag til den manglende forståelse for sammenhænge og manglende bevidsthed om vores naturlige
rodfæste.
Alle familiemedlemmer fortalte indlevende om deres bedste naturoplevelser, som alle omhandlede det at
komme tæt på dyr. Dette kan forklares med Wilsons begreb Biophilia. Mennesket tiltrækkes og fascineres
af dyr, fordi det er nedarvet i os. Dette har uden tvivl også noget at gøre med, hvordan dyr påvirker os
følelsesmæssigt. Malous beskrivelse af hendes dyreven ’Grynte’ fra Randers Regnskov, ikke mindst da
Grynte blev syg, viste tydelige tegn på, at Malou er følelsesmæssigt knyttet til ’Grynte’. Netop denne effekt,
at dyr får os til at føle empati, kan udnyttes i forbindelse med tilrettelæggelse af kvalitetsoplevelser. Empati
er en stærk følelse, som i høj grad kan påvirke os, og skabe refleksion og fordybelse.
Jeg har nu fået en indsigt i, hvad en naturinteresseret børnefamilie har af ønsker til en familieoplevelse, og
hvilke kompetencer de efterspørger hos naturformidleren i forbindelse med en formidlingstur i
Nationalpark Thy. Med denne indsigt vil jeg analysere videre på, hvordan formidlingen foregår i praksis ude
i Nationalpark Thy. Jeg har valgt, at analysere på et nyt formidlingskoncept, Sælsafari.
For at sikre at modtagergruppen for formidleren ville være en børnefamilie, tilmeldte jeg min egen familie
med min datter Mathilde på 13 år. Dette valg gjorde det ligeledes muligt at få indsigt i genfortællingernes
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indhold i tiden efter oplevelsen. På den måde ville jeg kunne erfare, hvilke elementer fra sælsafarien der
ville blive fremhævet, og hvilke elementer der ville blive udeladt.

4.2 Sælsafari
4.2.1 Konceptet og turens indhold
Sælsafari er et helt nyt koncept,
som naturformidler Henrik
Haaning Nielsen (HHN) udbyder i
’Arrangementskalenderen for
Nationalpark Thy’ i foråret 2017.
Sælsafarien foregår med
gummibåd fra Agger Tange i
Sydthy.

HHN er uddannet pædagog, men har arbejdet som naturformidler og guide de seneste 5 år. Han er bl.a.
guide på Svalbard, og har stort kendskab til og gode erfaringer med at arrangere formidlingsture i
gummibåd. HHN er desuden en meget anerkendt ornitolog og naturfotograf i Danmark.

4.2.2 Observationer
Undervejs på sælsafarien observerede
jeg min families, og især min datters
reaktioner på oplevelsens forskellige
elementer. Derudover var jeg
opmærksom på, hvordan HHN havde
valgt at tilrettelægge og gennemføre
safarien. Umiddelbart efter safarien
indledte jeg en dialog med min familie
om deres oplevelse og vurdering af
turen.
Forud for safarien havde jeg valgt ikke

FOTO 2: MIN FAMILIE PÅ SÆLSAFARI - AF CHRISTINA PEDERSEN

at informere, hverken min familie eller HHN, om mine intentioner om at observere dem undervejs på
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turen. Dette for få så valid en vurdering af formidlingen og konceptet som muligt og for at påvirke turens
tilrettelæggelse mindst muligt.
Målet med mine observationer var at få vurderet følgende:


Lever formidlingskonceptet ’Sælsafari’ i Nationalpark Thy op til børnefamiliens og Nationalparkens
ønsker og forventninger til oplevelsens indhold og formidlerens kompetencer?



Hvilke muligheder ser jeg for konceptet, i forhold til at skabe en kvalitetsoplevelse, og skubbe til
målgruppens identitetsdannelse?



Hvilken værdi vurderer jeg, at konceptet har for Nationalpark Thy?



Er der et uudnyttet potentiale for at konceptet kan skabe en bedre kvalitetsoplevelse?

Jeg havde forud for turen udarbejdet et observationsskema. Fokuspunkterne for mit observationsskema
afspejler hhv. ’Kompetencehjulet’ og ’Kvalitetsoplevelsens elementer’, samt Nationalpark Thys
fokuspunkter i forhold til at vurdere gæstens oplevelse, som det er beskrevet i punkt 3.1.1.
TABEL 1: SAMMENDRAG AF OBSERVATIONER PÅ SÆLSAFARI

Observationsskema for Sælsafari
Skemaet udgør et sammendrag af min tolkning og meningsdannelse på baggrund af egne
observationer af og efterfølgende dialog med min familie
Formidlerens kompetencer
Faglige viden

Stor viden om dyrene, især om fuglene og deres imponerende trækruter.
Også god viden om kulturlandskabet og Agger Tange.

Pædagogiske læringsprocesser

Der blev givet info om gråsælernes kendetegn, imens dyrene blev
observeret gennem kikkerter.

Humor

Sælernes udtryksfulde og sjove hoveder resulterede i grin og sjove
kommentarer fra både familien og formidleren.

Passion/entusiasme

Der var en løbende informationsstrøm om de fugle og sæler vi så på
turen, hvilket gav fornemmelse af passion og faglig stolthed.

Værtskab

Virkelig god fornemmelse for at sikre alle gæster kunne se sælerne.
Sikkerhedsforanstaltninger var i top. Tryghedsskabende formidler.
Chokolade blev delt ud, og der blev spurgt til gæsternes velbefindende
undervejs. Formidleren sikrede at fotoudstyr ikke blev vådt ved sejladsen.

Kommunikation

Der blev talt tydeligt og langsomt. Der blev spurgt til vores – og især
Mathildes – velbefindende, men god øjenkontakt og afventning på
respons. Fagudtryk blev forklaret fx gråsælernes hovedform.

Den identitetsdannende naturformidler

32

Christina Pedersen N14022

Gennemslagskraft

'

Der blev ikke anvendt meget udtryksfuldt retorik. Det blev ikke givet
udtryk for et klart budskab med formidlingen.

Troværdighed

Troværdig retorik, og ”udstråling”. Grej og påklædning gav indtryk af
korrekthed og påpasselighed.

Oplevelsens kvalitet
Iagttagelsen

Virkelig meget iagttagelse. Gråsæler observeres godt i kikkerter og
kendetegnene blev nøjes beskrevet. Fugle og adskillige spættet sæler
blev observeret, både i kikkert, med kamera og med det blotte øje.

Fortællingen

Manglende

Sangen

Manglende

Samtalen

Minimal. Problematikken omkring jagt og sæler blev kort nævnt.
Ligeledes blev fremtidsmulighederne for ynglende gråsæler nævnt.

Det skabende arbejde

De gæster med kamera og mobiltelefoner brugte meget tid og fordybelse
under hele turen for at få et godt foto eller en god videooptagelse.

Syn

Alle var optaget af at søge efter sæler i vandoverfladen, både med det
blotte øje, men også med kikkerter.

Høre

Især sælernes ”pusten” med næseborene og sælernes plask resulterede i
positive og humoristiske reaktioner hos min familie.

Føle

Vandsprøjt i ansigtet og våde bukser resulterede i forskellige reaktioner,
og gummibådens vuggen i bølgerne gav oplevelsen intensitet.

Smage

Vandsprøjt i ansigtet og salt i luften gav automatisk en smagsoplevelse.
Derudover havde Henrik sørget for chokolade på turen, hvilket også gave
oplevelsen en ekstra smagsoplevelse.

Lugte

Fjorden har en særlig lugt af tang og saltvand. Derudover kunne vi ved
turens start lugte Thyborøns fiskeindustri.

Deltagelse

Alle familiemedlemmer var optaget af at filme og tage fotos under hele
turen.

Tilgængelighed (fysisk)

Det er udfordrende at sidde på siden af gummibåden. Det vil ikke være
optimalt for gangbesværede eller personer med fx ryg- eller
hofteproblemer.

Tilgængelighed (forståelse)

Turens formål og indhold var lettilgængeligt. Det handler om at kunne
opleve sælerne tæt på, og få indtryk af Limfjorden værdi for denne
dyreart.

Socialt samvær

At være sammen som familie gav turen en særlig intern humoristisk
vinkel. Vi kender hinanden rigtig godt, og er gode til at varetage
hinandens interesser og særlige hensyn. Det resulterede i åbenhed
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omkring usikkerhed eller ubehag, som igen resulterede i tryghed. De
efterfølgende genfortællinger på vejen hjem resulterede i en humoristisk
og hyggelig stemning. Alle sagde direkte at det havde været en stor
oplevelse.
Gæstens oplevelse
Tilfredshed

Gæsterne var meget opmærksomme under hele turen, og alle fik sælerne
at se rigtig godt. Der blev taget mange gode fotos og sjove
videooptagelser. Enkelte gæster blev lidt våde – men kun som forventet.
Gæsterne udtrykte efterfølgende fuld tilfredshed med selve oplevelsen.

Læring

Direkte læring: Alle gæster havde efter turen bl.a. lært at gråsæler er
Danmarks største rovdyr, og at de kendes bedst på hovedformen.
Gråsæler er ligeledes ret sjældne i Limfjorden, og en flok på tyve individer
er en forholdsvis stor flok. Indirekte læring: Limfjorden og Krik Vig er
vanskelig at sejle i. Der er meget svindende vanddybde, hvilket gjorde
sejladsen lidt uforudsigelig.

Vidende og troværdig

Der blev givet udtryk for efterfølgende, at det var ønskeligt med mere
info omkring fx gråsælernes størrelse og levevis. Ligeledes at en
indbyrdes præsentation af formidler og gæsterne kunne være en god
indgang til selv oplevelsen.

Nøjagtig

Turen blev gennemført helt som aftalt i forhold til tid, sted og indhold.
Det kulturhistoriske aspekt var dog minimal i forhold til turbeskrivelsen.

Behagelig

Alle gæster oplevede formidleren som meget serviceminded. Hjælp til
nedstigning i gummibåd og andre sikkerhedsforanstaltninger var i top.
Formidleren talte roligt og tydeligt. Tryghedsskabende og meget
imødekommende.
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4.2.3 HHN’s personlige ”kompetencefigur”.
Ud fra min tolkning og meningsdannelse
af ovenstående observationer, vil jeg
vurdere og illustrere HHN ved at indtegne
hans personlige kompetencefigur i min
model.

4.2.4 Sælsafariens ”kvalitetsfigur”.
Min vurdering af oplevelsens kvalitet vil
jeg illustrere ved at indtegne
kvalitetsfiguren i min model over
kvalitetsoplevelsens elementer.
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4.3 Resultat af case-analysen
Ved hjælp af mine analyseværktøjer kan jeg nu foretage en sammenligning af mine figurer og sammenfatte
case-analysens resultater, og derud fra svare på mine spørgsmål formuleret i punkt 4.2.2
Lever det nye formidlingskoncept i Nationalpark Thy, Sælsafari, op til målgruppens og Nationalparkens
forventninger til oplevelsens indhold og formidlerens kompetencer?

FIGUR 5: FAMILIENS GODE OPLEVELSE OG SÆLSAFARIENS KVALITETER

Sammenligner jeg familiens ønsker til en god oplevelse med min vurdering af sælsafarien, så er der flere
lighedspunkter. Det gælder for ’Iagttagelsen’, høre- og lugtesans og ’Socialt samvær’, som alle får samme
og høje score. Derudover scorer HHN højere på elementerne følesans, æstetik, eskapisme, og
underholdning. Det illustrerer, at det nye koncept ’Sælsafari’ vil være en tilfredsstillende naturoplevelse for
en børnefamilie. Der er dog også et uudnyttet potentiale i forhold til at tilfredsstille målgruppen yderligere.
Her vil ’Samtalen’, ’Det skabende arbejde’, deltagelse og læring være værd at undersøge mulighederne for
at implementere bedre i konceptet.
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FIGUR 6: FAMILIENS ØNSKER TIL KOMPETENCER OG HHN'S KOMPETENCEFIGUR
Ser jeg på familiens ønsker til formidleren, og sammenholder det med min egen vurdering af HHN’s
kompetencer, så er også her god overensstemmelse. Kompetencerne faglig viden, kommunikation og
værtskab får topscore ved begge diagrammer. HHN scorer derudover højere på troværdighed. Det viser, at
HHN er i stand til at møde familien på deres erfaringsniveau, og kan gøre sig forståelig overfor denne
målgruppe. Der er dog også mulighed for at HHN kan forbedre sin formidling til børnefamilier. Her skal de
pædagogiske læreprocesser mere i spil, og det vil være oplagt at kigge på de beskrevne virkemidler
beskrevet for ’Kvalitetsoplevelsen’. Derudover kan HHN vise endnu mere entusiasme og gennemslagskraft
overfor budskabet og hans motivation og formål for at udbyde dette koncept.
Hvilke muligheder ser jeg for konceptet, i forhold til at skabe en kvalitetsoplevelse der kan skubbe til
målgruppens identitetsdannelse?
Ud fra ovenstående analyse, er min vurdering af konceptet som helhed, at det er godt på vej til at kunne
betegnes som en kvalitetsoplevelse. Fire ud af fem sanser bliver virkelig godt stimuleret. Vi sad tæt på
vandoverfladen og fik skumsprøjt i ansigterne. Enkelte blev direkte våde på bagdelen. Derudover var
gummibådens bevægelser i vandet virkelig intens, og lugten af fiskeindustrien ved Thyborøn var også ret
intens. Panoramaudsigten var imponerende og sælernes pusten vand ud af næseborene resulterede i
uvante og morsomme lyde. Alt sammen væsentlige elementer for kvalitetsoplevelsen jfr. Schouborg og
Vetner. Vi kom desuden virkelig tæt på sælerne, som kunne studeres godt i kikkerterne. Sælerne påvirkede
uden tvivl vores følelser både pga. deres ”nutte-effekt”, men også fordi det er så fascinerende at komme
tæt på andre levende væsner og opleve dem tæt på. jfr. Wilson.
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På fotoet ses en spættet
sæl, som var meget
nysgerrig og kom tæt på
gummibåden. Dens
”nutte-effekt” er stor, og
vil uden tvivl påvirke
sælsafariens deltagere
følelsesmæssigt.

FOTO 3: SPÆTTET SÆL FRA SÆSAFARI - TAGET AF CHRISTINA PEDERSEN
Værtskab og Social samvær opnår høj score. Vi sad rigtig tæt sammen i gummibåden, og kunne derved
tydeligt fornemme hinandens begejstring over at se sælerne tæt på. Formidleren HHN’s nærhed både
psykologisk og fysisk skabte optimale betingelser for, at vi kunne tale lavt (hviskende) sammen, og derved
gøre stemningen mere intens, når vi fx nærmede os de sjældne store gråsæler. Hyggen ved at dele
chokolade er også yderst relevant for at bidrage til en afslappet og god atmosfære undervejs på turen.
Denne trygge og intime sfære skabte helt sikkert en følelse af fællesskab, og vil fremadrettet kunne give
mulighed for at bringe ’Samtalen’ i spil. At få ’Samtalen’ i spil kræver dog forberedelse i forhold til at vælge
relevante samtaleemner, som målgruppen finder vedkommende, og derved kan identificere sig med. Jeg
ser flere muligheder for at finde samtaleemner, som kan sætte gang i eftertænksomhed og refleksioner hos
både børn og voksne, når der kigges på søde sæler. Det kunne fx være emner indenfor jagt og
naturbeskyttelse eller klimaforandringernes påvirkning af Limfjorden. Samtaler og forestillinger om
sælernes levevis, kan også sætte gang i fantasien hos især børn.
Der er ingen tvivl om, at denne safarioplevelse hiver deltagerne væk fra det vante digitaliserede
’informationsvanvid’, og derfor score sælsafari også højt i forhold til eskapisme. Vi skulle have
redningsveste på, og langt ud på åbent vand i en gummibåd. Herude gælder andre regler og retningslinjer
end inde på landjorden, og ”vi lagde vores liv i formidlerens hænder” – groft sagt. Derudover blev vi uden
tvivl også påvirket af naturens egen ’kraft’, bevidst eller ubevidst, som påvirker vores psyke positivt jfr.
Kaplan og Gergen. Kort sagt, så har HHN med sit koncept for sælsafari skabt et virkelig god fundament for
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en kvalitetsoplevelse i Nationalpark Thy, som vil kunne bidrage til deltagernes identitetsdannelse og
psykiske balance.
Hvilken værdi vurderer jeg, at konceptet har for Nationalpark Thy?
Med baggrund i den vision Nationalparkfond Thy har for deres formidling, samt deres definition på
formidling af høj kvalitet, så er konceptet sælsafari uden tvivl af høj værdi for nationalparken. Det er et nyt
koncept, som har optimale forudsætninger for at kunne bidrage til deltagernes forståelse for
sammenhænge i landskabet, naturen og kulturen. HHN kan med sin sælsafari altså hjælpe gæsterne op
mod formidlingstrappens øverste trin, til ønsket om at bevare og beskytte.
På fotoet ses Gråsæler,
Danmarks største rovdyr.
Gråsæler er forholdsvis
sjældne i Limfjorden. Denne
flok på ca. 20 individer er
meget bemærkelsesværdig
og et særsyn.

FOTO 4: GRÅSÆLER FRA SÆLSAFARI - TAGET AF CHRISTINA PEDERSEN

5. Diskussion
5.1 Vurdering af Empiri
Der deltog kun en enkelt familie i fokusgruppeinterviewet. I forhold til analysens validitet kan det
diskuteres, hvorvidt deltagelse af tre familier ville have påvirket analysens overordnede resultat. Iflg. Bente
Halkier vil flere familier have kunnet hævet den grundlæggende værdi af fokusgruppeinterviewet.

”Typisk vil (…) gruppeprocesserne kunne producere viden
om kompleksiteterne i betydningsdannelser og sociale praksisser,
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som er svære for forskeren at få frem i individuelle interviews (…)12

Jeg er derfor af den overbevisning, at der gennem den dialog, familierne ville have haft forud for
besvarelsen af hvert spørgsmål, kunne skabes et mere dybdegående forståelsesgrundlag for familiernes
holdninger og værdisæt. Dialogen ville have bidraget med ny indsigt, og i sidste ende have bidraget til fx
projektets perspektivering. Jeg mener dog stadig, at mit familieinterview har givet indsigt i de overvejelser,
som børnefamilier gør sig i forbindelse med planlægningen og valget af en ”søndagstur” ud i naturen med
en formidler.
En kombination med andre metoder vil dog være at anbefale. Dvs. at en kvantitativ undersøgelse fx i form
af et spørgeskema ville kunne give mulighed for at tjekket interviewets pålidelighed.

5.2 Vurdering af analysemodeller
Mine to analysemodeller ’Kompetencehjulet’ og ’Kvalitetsoplevelsens elementer’ har gjort min caseanalyse overskuelig og struktureret. Modellerne hænger nøje sammen. Formidlerens personlige
kompetencer har indflydelse på hvilke af kvalitetsoplevelsens elementer, der vil kunne fungere optimalt.
Modsat så forudsætter elementerne i kvalitetsoplevelsen, at de kommer i spil og formidles af en personlig
formidler. Selve udformningen af modellerne kan diskuteres, og kan med fordel evalueres af både
Nationalpark Thy og en erfaren naturformidler. Elementerne ’Sangen’ eller ’Fortællingen’ blev ikke
inddraget i projektets case-analyse. Dette kan umiddelbart pege i retning af, at disse elementer ikke vil
være relevante at bibeholde i modellerne. Som tidligere nævnt så mener jeg dog, at det primært skyldes
uvidenhed i forhold til, hvad elementerne omfatter og hvordan de sættes i spil, samt ubevidsthed om
hvilken positiv virkning de har på oplevelsens kvalitet. Jeg vælger derfor ikke at fjerne elementerne fra mine
modeller, da de begge bliver vurderet som værende meget effektfulde i forhold til at højne oplevelsens
intensitet gennem fantasi og følelser.
Endeligt skal der gøre opmærksom på, at elementerne i begge modeller er udpeget bl.a. ud fra
Nationalpark Thys vurdering af ’den gode formidler’. Andre fonde eller organisationer vil måske have fokus
på andre elementer, hvorfor modellerne evt. bør tilpasses den enkelte analyseopgave. Derudover så har
dette projekt arbejdet intenst med brugen af især oplevelsespædagogikkens virkemidler. Jeg er
opmærksom på, at der kan være andre pædagogiske tilgange, som vil være lige så relevante og effektive at
anvende i forbindelse med identitetsdannende naturformidling. Derfor skal modellerne ses som et forslag
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Bente Halkier: Fokusgrupper, Samfundslitteratur 2. udgave 2008. s. 14
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eller evt. som et supplement til andre formidlingsstrategier. Jeg mener dog, at mine modeller har et godt og
relevant fokus på både faglig viden, og narrative pædagogiske læringstilgange, som er væsentlig for at
kunne bidraget til identitetsdannelse gennem oplevelser.
Den betragtning understøttes af Lektor L. Nørgaard:

”Sand oplysning og viden kommer kun via fordybelse
og introspektion”.13

6. Konklusion
Med baggrund i Giddens, Eriksons og Vetners teorier om identitetsdannelse, samt Kaplan et al. og Wilsons
teorier bag ’naturens kraft’ har jeg udarbejdet en beskrivelse og definition af den identitetsdannende
naturformidler. Min endelige definitionen der bl.a. omfatter fortælle-kompetencer og værtskab bliver
understøttet af Nationalparkfond Thys beskrivelse af ’den gode formidler’, hvormed jeg konkluderer, at min
definition er godt teoretisk og praktisk forankret.
For at kunne anvende definitionens konkrete elementer i praksis i forbindelse med projektets
analysearbejde, har jeg udarbejdet en simpel model, ’Kompetencehjulet’, hvormed jeg kan illustrere og
vurdere i hvor høj grad, en given formidler besidder de relevante kompetencer.
Projektet har ligeledes resulteret i en detaljeret beskrivelse og definition af den kvalitetsoplevelse, som en
identitetsdannende naturformidler skaber. Da jeg har fokus på identitetsdannelse, har jeg valgt at inddrage
Oplevelsespædagogikkens og Oplevelseshjulets elementer i min definition. Igen har jeg valgt at illustrere
kvalitetsoplevelsens elementer i en simpel model, hvor især sansestimuli og elementer som ’Samtalen’ og
’Det skabende arbejde’ er i fokus. Med modellen kan kvaliteten af en given oplevelse vurderes, og
efterfølgende kan der konkluderes på potentialet for skabelse af en decideret kvalitetsoplevelse.
Mine to analysemodeller bliver anvendt i et case study af Nationalpark Thy. Case-analysen viste, at både
børnefamilier og Nationalparkfond Thy anser det for relevant, og af stor værdi, at få inddraget den
identitetsdannende naturformidler i nationalparkens ’formidlingskorps’. Endvidere viste case-analysen, at
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Lone Nørgarrd: Giv digitaliserings tsunamien modspil. Kronik, Kristeligt Dagblad 2017.
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der er gode muligheder for at skabe kvalitetsoplevelser i Nationalpark Thy, hvor vigtige elementer som fx
værtskab og faglig viden er i højsæde. Dog indikerer analysen, at der skal mere fokus på de pædagogiske
tilgange for formidlingen. Oplevelsespædagogikkens virkemidler ’Fortællingen’, ’Sangen’ og ’Samtalen’ er
oversete virkemidler, som er effektive i forhold til at skubbe til målgruppernes fantasi og følelser, hvilket er
afgørende for en kvalitetsoplevelse og dermed identitetsdannelse.

7. Perspektivering.
7.1 Projektets relevans
Nationalpark Thy er bevidste om naturformidlerens værdi for opnåelse af deres vision for formidlingen.
Projektleder, Bo Immersen, oplyser, at der netop i foråret 2017 er startet et kompetenceudviklingsprojekt
for alle formidlere i nationalparken.
Formålet er tydeligt:
”Nationalpark Thy har startet dette projekt, fordi vi,
og andre formidlingsinteressenter har en opfattelse af,
at den personlige formidling kan bliver bedre og mere effektiv
end det er i øjeblikket i forhold til at nå nationalparkens formål”

Det bekræfter at projektets emne er yderst relevant.
Case-analysen viste desuden, at børnefamilier efterlyser naturoplevelser, der indeholder de elementer,
som en ’Kvalitetsoplevelse’ omfatter. Der er altså et potentiale i at udvikle formidlingsture for denne
målgruppe, som har fokus på de virkemidlerne fra oplevelsespædagogikken og oplevelseshjulet.

7.2 Analysemodellernes anvendelighed i praksis.
Et andet relevant og helt konkret udfald af dette projektarbejde er ’kompetencehjulet’ og modellen for
’kvalitetsoplevelsens elementer’. Modellerne vil i praksis kunne fungere som grundige refleksionsværktøjer
i forbindelse med udvikling og tilrettelæggelse af kvalitetsoplevelser i Nationalpark Thy.
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9. Bilag
Bilag 01: Sansogram af Martin Lindstrøm
Brandingekspert Martin Lindstrøm beskriver i sin bog Brandsense, hvordan et stærkt brand kan styrkes
gennem af sansestimuli. Han introducerer i bogen sit ’Sansogram’, der kan beskrive og illustrere et brands
påvirkning af sanserne.
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Bilag 02: Pine og Gilmore, Oplevelsesdesign – 4 E’er
Pine & Gilmore beskriver i deres bog The Experience Economy hvordan en oplevelse for at bestå af fire
dimensioner: underholdning, læring, eskapisme og æstetik (Pine & Gilmore, 1999: s. 30). Den horisontale
akse illustrere graden af deltagelse i forbindelse med oplevelsen, mens den vertikale akse illustrerer det
følelsesmæssige forhold til, eller kontakt med, oplevelsen. Pine og Gilmore mener desuden at den optimale
oplevelse befinder sig i midten af koordinatsystemet.
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Bilag 03: Interviewguide
Interviewguide med interviewspørgsmål og tilhørende forskningsspørgsmål

Formålet med fokusgruppeinterviewet er at få undersøgt følgende case study udsagn:





Det er vigtigt for forældrene på en familie-formidlingstur, at især børnene får en mindeværdig oplevelse.
Det er afgørende for oplevelsen hos en familie på en formidlingstur, at de får mulighed for at tale med
hinanden og opleve naturen sammen.
Det er vigtigt for kvalitetsoplevelsen, at familierne får tid til at fordybe sig og få sanserne sat i spil.
Det er afgørende for både forældre og børn at formidleren er lyttende og kan ”lære fra sig”.

Emne

Interviewspørgsmål

Forskningsspørgsmål

Personlige data
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Hvad er jeres alder?
Hvad er jeres uddannelse?
Hvad er jeres bopæl?
Hvad er jeres fritidsinteresser?
Hvilken tilknytning har I til
Nationalpark Thy?
Har I tidligere været på en
formidlingstur i naturen sammen
som familie?

Hvordan kan familiernes personlige data
evt. påvirke deres engagement og
besvarelser i fokusgruppeinterviewet iflg.
Halkier og Kvale?

Formål/motivation
1.

Hvorfor har I valgt at deltage i
dette lille arrangement?
Hvorfor syntes I som forældre,
at det er vigtigt at skabe gode
oplevelser for børnefamilier i
Nationalpark Thy?
Er ophold i naturen sammen
som familie vigtig for jer at
prioritere? Og hvorfor?

Hvilket formål har forældrene med at
tage familie og børn med på en
formidlingstur i Nationalpark Thy? Er
der nogle personlige behov de søger at
få tilfredsstillet? Og kan disse behov
understøtte teorien om at
digitaliseringsbølgen skaber et behov
for at komme ”tilbage til rødderne” og
søge fred til fx fordybelse?

2.

Mener I, at der er nok gode og
relevante tilbud til
børnefamilier for at få
naturoplevelser med en
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personlig formidler/guide i
Nationalpark Thy?
Oplevelsen
3.

Hvad håber I på, hhv. som
forældre og som børn, at få
med jer hjem, efter en
familietur med en
formidler/guide ude i
Nationalpark Thy? (Hvad er det
bedste ved at være sammen
med mor og far på en tur ude i
naturen, fx som vi har været i
dag?)

Hvilke personlige behov søger
forældrene og børnene at få dækket,
og kan disse behov i teorien opfyldes af
den identitetsdannende formidler? Kan
deres behov forklares gennem
teorierne bag ’naturens kraft’ og
ønsket om at opnå naturens positive
påvirkning på vores psyke? Og/eller
ønsker forældrene at bidrage til deres
børns identitetsdannelse?

4.

Hvordan adskiller en
naturoplevelse, med en faglig
naturformidler, sig positivt fra
en naturoplevelse uden en
formidler, set med jeres øjne?
(Er der nogle ting, I børn
syntes, er bedre ved at være
på tur med en formidler/guide
fx som turen i dag, fremfor at
være afsted kun med mor og
far?)

Hvad er det for elementer ved en
naturoplevelse med en personlig
formidler, der efter forældrenes og
børnenes mening gør, at den adskiller
sig fra naturoplevelser uden en
naturformidler? Stemmer det overens
med de elementer, jeg har inkluderet i
min definition af en
’kvalitetsoplevelse”, hvor den
personlige formidler spiller en
afgørende rolle?

5.

Hvad er det, I ønsker at opnå
ved at tage på tur som en
familie, fremfor at tage på en
tur kun med andre voksne,
eller kun med andre børn?
Foretrækker I at være afsted
alene som familie eller
sammen med andre familier?
(Er det sjovere at være
sammen med mor og far alene
på tur, eller er det sjovere, hvis
der er andre børn og familier
med også?)

Den identitetsdannende naturformidler

Er ’Samtalen’ og ’Socialt samvær’
afgørende elementer for forældrene og
børnene i forbindelse med en
formidlingstur? Og kan familiens
ønsker være et udtryk for at styrke
fællesskabet og ”båndet” mellem
forældre og børn – som kan sættes i
relation til teorierne for
identitetsdannelse?

47

Christina Pedersen N14022

'

6.

Kan I nævne nogle ting, I
mener en god naturoplevelse
skal omfatte? Fx se nogle dyr,
lave bål, lære noget om
naturen, have det sjovt eller
noget helt andet? (Hvad er det
sjoveste eller mest
spændende, man kan lave ude
i naturen, som man ikke rigtig
kan lave andre steder fx inde i
en by?)

Kan de nævnte elementer sættes i

Hvor afgørende en rolle for
oplevelsen og evt. læringen,
ved en formidlingstur, mener I,
at den personlige formidler kan
have?

Hvor højt værdsætter forældrene en

direkte relation til min definition af en
kvalitetsoplevelse? Og hvilke
elementer virker umiddelbart som
mest eftertragtede?

Formidlerens rolle
7.

god naturformidler? Har de en god
fornemmelse for de muligheder den
personlige formidler kan skabe for
oplevelsens kvalitet?

8.

Hvilke personlige egenskaber
og faglige kompetencer hos
naturformidleren, mener I, er
afgørende for, at I som en
familie, får en god og lærerig
oplevelse? (Hvordan skal en
naturformidler være for, at I
børn får lyst til at lytte, og
syntes det er spændende at
være med på tur?)

Stemmer de efterspurgte kompetencer

Kan I hver især komme i tanke
om en naturoplevelse, I har
haft sammen som familie, som
I syntes, var virkelig god?
(Børnene svarer så vidt muligt
først) Hvorfor tror I, at I syntes,
at netop den oplevelse var
særlig god? Hvad husker I
allerbedst fra den oplevelse?
Ville en rette naturformidler
måske have gjort oplevelsen
endnu bedre?

Hvilke eksempler på naturoplevelser

Har I noget på hjertet, som vi

Husk at være nysgerrig og åbne op for

ikke har snakket om?

nye tilgange eller vinkler på projektets

hos formidleren overens med min
udarbejdet karakteristik af den
identitetsdannende naturformidler?

Den bedste naturoplevelse
9.

har familierne oplevet som særlig gode
– og er det de samme oplevelser for
både forældre og børn? Omfatter de
nævnte oplevelser elementer fra min
definition af en kvalitetsoplevelse
og/eller har den personlige formidler
spillet en afgørende rolle for
naturoplevelsen?

Andre oplysninger

overordnede problemstilling jfr. Halkier

Den identitetsdannende naturformidler
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og Kvales teorier om
fokusgruppeinterview
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Bilag 04: Sammendrag af familieinterview
Sammendrag af familieinterview
Besvarelserne i dette skema består af omformulerede korte konkrete sammendrag af hvert familiemedlems svar på
hvert enkelt spørgsmål. Interviewet varede 42 minutter, og blev gennemført i ’Knasten’ efter en indledende tur ud
til fugletårnet med Nors Sø.
Emne

Interviewspørgsmål

Besvarelser

Personlige data
g. Hvad er jeres alder?

Malou: 8 år. Børnehave. Spejder.

h. Hvad er jeres bopæl?
i.

Hvad er jeres
fritidsinteresser?

j.

Har I tidligere været på en

Sarah: 11 år. Skole. Spejder.
Mor, Majbritt: 46 år, håndarbejdslærer, arbejder som
nattevagt og har eget firma.

formidlingstur i naturen
sammen som familie?

Far, Christen: 46 år, butiksassistent, arbejder på et
lager.
Familien bor i Thisted.
Familien har kun deltaget i ”Skovens Dag”, som bedst
kan relateres til en formidlingstur.

Formål/motivation
10. Hvorfor har I valgt at
deltage i dette lille
arrangement? Hvorfor
syntes I som forældre, at
det er vigtigt at skabe gode
oplevelser for børnefamilier

(41:42)
Mor, Majbritt: Vi stræber imod at komme ud hver
søndag – til noget som er relateret til natur. Det
skal ikke koste mange penge, og ikke være
forlystelsesparker. Noget som er mere
”uarrangeret”.

i Nationalpark Thy?
Er ophold i naturen sammen
som familie vigtig for jer at
prioritere? Og hvorfor?

Den identitetsdannende naturformidler

Far, Christen: Gerne lokaliteter i Thy.
Malou: Jeg vil gerne ud og opleve dyrene, og se
hvordan de lever – og få kakao.
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Far: Det er også en del af turene, at vi tager noget
med, som vi kan hygge os med sammen - fx med
kaffe og kage.
Mor: Også det at opleve noget sammen, hvor
børnene jo nærmest ved ligeså meget som vi
voksne.
Malou: Vi kan bare godt lide hinanden, og at være
sammen som familie.
Mor: Vi vil meget gerne prioritere at være sammen
alle fire – som familie, og få fælles oplevelser.
11. Mener I, at der er nok gode

(38:58)

og relevante tilbud til
børnefamilier for at få

Far: Vi har ikke rigtigt undersøgt, hvilke muligheder

naturoplevelser med en

der er. Vi ved nok ikke, hvor vi skal lede, men vi

personlig formidler/guide i

ville helt sikkert benytte os mere af det, hvis vi

Nationalpark Thy?

vidste det.
Mor: Jeg kunne godt tænke mig, at der var en
Facebook-kalender, hvor familietilbud formidles
ud. Det skal være nemt, fx som en begivenhed på
Facebook, hvor man blot trykke ”tilmeld”, og så er
det klaret.
Far: Fx ’Skovens dag’ det tiltrak rigtig mange, og
det, at et arrangement bliver ”slået op”, tror jeg,
garanteret vil tiltrække mange.
Mor: Vi håber jo på at komme ud næsten hver
søndag – så vi vil rigtig gerne have hjælp til at finde
en god (gratis) tur, når vi pludselig beslutter, at vi
vil afsted på søndag. Hvor finder vi så søndagens
gode destination? Det ville vi i hvert fald benytte
os af. Det er ikke alle, der har midlerne til at skulle
betale for et arrangement.

Den identitetsdannende naturformidler
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Far: Vi vil gerne opnå større kendskab til vores
lokalområde – altså Thy.
Mor: Selvom man bor midt i det, så er kendskabet
bare ikke helt godt.
Mor: Børnene elsker at komme med en tur ud. Det
behøver ikke være ”alt det der”.
Far: At komme væk fra telefoner og Ipads har også
noget at sige.
Oplevelsen
12. Hvad håber I på, hhv. som

(35:30)

forældre og som børn, at få
med jer hjem, efter en

Malou: Mor og far tager os med, og vi har det rigtig

familietur med en

sjovt. Vi vil rigtig gerne være sammen med dem.

formidler/guide ude i
Nationalpark Thy? (Hvad er
det bedste ved at være
sammen med mor og far på
en tur ude i naturen, fx som
vi har været i dag?)

Sarah: Det er sjovt at få nogle ting at vide, som
mor og far måske godt ved – men man får det
fortalt på en måde, så man godt selv kan forstå
det. Jeg kan godt lide at få nogle ting at vide.
Mor: Hvis vi ikke kommer væk hjemmefra, ender vi
med at gøre hver vores ting, og der er garantere
nogen, der har tændt en skærm et eller andet sted
– og børnene er ikke de værste, det vil vi godt
indrømme.
Far: Og kan snakke om det, man har oplevet. Det
betyder meget – at det bliver et samtaleemne.
Mor: Det er vigtigt, at have noget fælles at snakke
om.
Mor: Guidet ture har vi ikke gjort meget i - dog fx
’Skovens Dag’. Vi vil rigtig gerne lære nogle ting.

Den identitetsdannende naturformidler
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Sarah: Det er godt, hvis der er nogle aktiviteter til
det.
Mor: Hvis man har en guide med, så får man en
masse at vide, som man ikke ved - fx at vi har set
en fiskeørn i dag.
Afbræk

*Pludselig ser Malou en ”bamse” ude på marken… Det resulterer i et lille afbræk fra
interviewguiden – da jeg må ud for at konstatere, at det er en Galloway-ko hun kan se. Til
stor morskab for storesøsteren*
13. Hvordan adskiller en

(31:07)

naturoplevelse, med en
faglig naturformidler, sig

Far: Der er mange ting vi ikke ved, og ikke ser. Det

positivt fra en

betyder meget, at der er en, der ved det.

naturoplevelse uden en
formidler, set med jeres
øjne?
(Er der nogle ting, I børn
syntes, er bedre ved at være
på tur med en
formidler/guide fx som

Sarah: Det er meget bedre, at der er en, der ved
mere end mine forældre.
Mor: Det er også, fordi vi ved, at hvis vi er et sted
henne, så vil børnene have det hele med. Vi skal
ikke bare sige, ”Det ved jeg ikke”. Det, syntes de
ikke, er godt nok.

turen i dag, fremfor at være
afsted kun med mor og far?)

Far: Jeg vil være mere draget til de ture, hvor der
er en, der kan guide rundt og fortælle nogle ting.
Mor: Det vil også være godt, hvis børnene kunne få
et opgavehæfte udleveret, hvor de så skal ud løse
opgaver. Det, syntes de, er sjovt.

14. Hvad er det, I ønsker at

(28:40)

opnå ved at tage på tur som
en familie, fremfor at tage

Malou: Det er sjovere, hvis der er andre børn med.

på en tur kun med andre

Man kan have det meget sjovt.

voksne, eller kun med andre
børn?
Foretrækker I at være afsted
alene som familie eller
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sammen med andre

sammen med gode venner, som har børn på

familier?

samme alder. Men det kunne være, at det skulle

(Er det sjovere at være

være muligt at vælge. Nogle vil måske gerne afsted

sammen med mor og far

alene.

alene på tur, eller er det
sjovere, hvis der er andre
børn og familier med også?)
15. Kan I nævne nogle ting, I

(26:05)

mener en god
naturoplevelse skal

Sarah: Spejderoplevelser fx jeg har lige taget

omfatte? Fx se nogle dyr,

øksebevis, bålbevis og knivbevis. Sådan nogle ting,

lave bål, lære noget om

syntes jeg, er rigtig sjovt.

naturen, have det sjovt eller
noget helt andet? (Hvad er
det sjoveste eller mest
spændende, man kan lave

Malou: Jeg har også to mærker.
Mor: Vi kan godt lide, at der nogle ting at lave, lave
bål eller snitte en træmand.

ude i naturen, som man ikke
rigtig kan lave andre steder

Sarah: Eller riste skumfiduser.

fx inde i en by?)
Mor: Lidt udover bare at SE på naturen.
Sarah: Jeg kan godt lide at sove i telt også.
Mor: Jeg tror godt, at børnene kan lide at få noget
med hjem, som de kan fortælle om. Fx som de
”fodrings-bånd” fra ZOO. Noget man kunne samle
på. Det er virkelig små ting, men det betyder altså
noget.
Formidlerens rolle
16. Hvor afgørende en rolle for

(19:45)

oplevelsen og evt. læringen,
ved en formidlingstur,

Sarah: Man skal være ligesom Tina – min

mener I, at den personlige

spejderleder. Tina er altid så glad. Det er svært at

formidler kan have?

forklare….

17. Altså mere uddybende:
Hvilke personlige
egenskaber og faglige
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kompetencer hos
naturformidleren, mener I,

Sarah: Også at hun fortæller tingene på den måde,

er afgørende for, at I som en

så man forstår det.

familie, får en god og
lærerig oplevelse? (Hvordan
skal en naturformidler være
for, at I børn får lyst til at
lytte, og syntes det er
spændende at være med på
tur?)

Mor: Hun er god til at vise nogle sjove ting hele
tiden, når man går en tur. Fx at smide en blomst
ned i en myretue, for at vise, hvad der sker.
Sarah: Hun hjalp mig også engang, da jeg fik et
stressanfald til spejder. Så gik vi en tur, og så viste
hun mig pludselig en sjælden blomst. Jeg fik det
bare meget bedre på den tur.
Mor: Altså at man brænder for det, som man skal
formidle, og ikke bare står og fortæller en masse –
men også vise nogle ting. Ellers så gider man jo
ikke høre efter til sidst.

Den bedste
naturoplevelse
18. Kan I hver især komme i

(16:01)

tanke om en
naturoplevelse, I har haft

Mor: Der er en naturoplevelse, selvom det måske

sammen som familie, som I

ikke er ”rigtig” natur, men det var dengang,

syntes, var virkelig god?

børnene overnattede i Randers regnskov – godt

(Børnene svarer så vidt

nok ikke med os forældre men med onkel og tante.

muligt først) Hvorfor tror I,

Det taler de stadig rigtig meget om.

at I syntes, at netop den
oplevelse var særlig god?
Hvad husker I allerbedst fra
den oplevelse? Ville en rette
naturformidler måske have
gjort oplevelsen endnu
bedre?

Sarah: Det var til kl. 23. om aftenen, og vi skulle op
kl.6. om morgenen. Det var jo der, at dyrene stod
op. Vi var med til at morgenfodre. Om aftenen gik
vi rundt med lommelygter.
Malou: Det er også der, hvor min ”dyreven” er,
Grynte,- og det er ikke en gris. Jeg aner ikke, hvad
det er.

Den identitetsdannende naturformidler
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Sarah: Min dyreven er et dovendyr. Vi var også på
kakerlakjagt om aftenen. Den, der samlede flest,
fik en præmie – og vi måtte godt dræbe dem.
Malou: Det bedste var Grynte. Den snusede til min
hånd, og jeg kunne kæle for den.
Sarah: Jeg syntes det bedste var, da vi måtte røre
ved nogle af dyrene om aftenen. En kæmpe
hanfrø. Den larmede hele natten, så vi ikke kunne
sove. Vi fik også lov til at holde en fugleedderkop.
Malou: Jeg prøvede også at holde
fugleedderkoppen.
Far: Dyr er bare altid populære – og det at man
kan røre ved dem.
Mor: Vi var til sådan noget morgenfodring ved
Givskud. Det var helt fantastisk. Men det er jo godt
nok noget arrangeret noget.
Far: Men vi bruger også rigtig meget Kronborg skov
ved Thisted, og går igennem aktivitetsbanen
derude – og hygger os lidt med kaffe og kage. Det
betyder meget, at vi kan hygge os sammen også.
Malou: Vi leger så, imens mor og far drikker kaffe.
Mor: Vi gør meget i at tage en smut til Kronborg i
stedet for at sætte os i sofaen.
Far: Ude ved Lodbjerg er der også et tårn, vi
besøger rimelig tit, hvor vi går rundt ude i klitterne,
og går ud til vandet.
Mor: Børnene laver jo også huler ude i skoven. Og
så kommer de hjem for fortæller, at nu er
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ramsløgene sprunget ud. De følger alligevel med
hele tiden.
Far: Bulbjerg har vi været ude ved et par gange.
Det syntes vi også, er spændende. Der er så langt
ned med alle trapperne.
Mor: Vi har også forsøgt at finde rav, men vi fandt
ikke noget rav. Vi fandt et forstenet ”monster-øje”.
Mor: Bulbjergturen ville helt klart kunne blive en
større oplevelse for os, hvis det blev i selskab med
en naturformidler. Der er en masse ting, vi ikke
ser. Vi går ”bare” turen. Vi kunne blive klogere
med en guide, for jeg tror, at vi overser rigtig
meget.
Sarah: Jeg ville rigtig gerne have Tina med.
Formidlingstrappen
Hvor står I, som familie, på

(8:15)

formidlingstrappen?Hvad
syntes I om formålet med at
forsøge at få
Nationalparkens gæster op
af trappen? Hvor vi skal få
lyst til at passe på naturen.

Mor: Vi er på trin fire.
Sarah: Det er vigtigt at passe på naturen, ellers får
vi ingen sommertur med skolen.
Far: Affaldssortering har vi gjort rigtig meget ud af i
mange år.
Mor: Og fx at tage cyklen i stedet for bilen. Men
jeg går også op i at lære børnene fx, at nu sår vi et
frø, og så kommer det her op. Det bruger vi meget
tid på lige nu i hvert fald. Skolen gør også en stor
indsats for at lære børnene omkring naturen, og
det ansvar vi bør have.
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Mor og far: Vi mener helt sikkert, at en
formidlingstur med en guide vil kunne bidrage til at
få gæsterne op ad formidlingstrappen.
Interview slut.
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