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Forord 
 
Dette speciale er udarbejdet i perioden februar 2018 til maj 2018.  
 
I en tid hvor begrebet natur står højt på mediernes dagsorden, har det været særligt 
interessant at arbejde med den næste generations natursyn, for at få et indblik i, 
hvordan de påvirkes og dannes til at imødekomme nutidige og fremtidige 
udfordringer.  
 
Det har været spændende at udarbejde et projekt, hvis hovedemne natur, i 
skrivende stund florerer overalt i medierne. Dette har bidraget til at holde os ajour 
på emnet og bragt nye perspektiver i spil.  
 
Tak til Randers Regnskov Skoletjeneste for deres samarbejde. Til John og Laura - 
tak fordi vi måtte være fluer på væggen i jeres undervisning. Tak for lån af jeres 
lokaler, printer, og for frokostordning og et generelt indblik i jeres spændende 
hverdag. Og ikke mindst fordi vi må anvende jeres fotos i vores speciale. 
 
Stor tak skal også lyde til de 10 elever, deres klassekammerater og klasselærere 
som stillede sig til rådighed for vores undersøgelse og havde lyst til at dele deres 
tanker om ‘naturen så’n agtig’ med os.   
 
Særlig tak til Bo Allesøe Christensen for god og konstruktiv vejledning og ninja-
hurtige feedbacks.  
 
 

Helle Ibsen  
Nanna Rishøj Møller 
Maria Elizabeth Bredahl  
 
Aalborg Universitet 
Kommunikationsspeciale  
10. semester 
Vejleder: Bo Allesøe Christensen 
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Abstract  
 

This master thesis examines children’s relationship with nature. More precisely 
how they understand and view it. This is an interest sparked by the gloomy 
prospects for nature, climate and natural resources due to overpopulation and rising 
temperatures to name a few. The desire is to be a part of a change for the better, 
since our way of living and evolving entail great challenges and issues for nature, 
climate and humans alike. Are children today aware of the global responsibilities 
they face in order to ensure the wellbeing of our planet? And how are they affected, 
by the way in which nature is presented to them, through this high technology, 
information driven and online media society that we face today? To study this, a 
partnership with the school service of Randers Rainforest has been established, to 
witness how nature is taught, and how it is received, by the students attending from 
local public schools. From this, 10 students between the ages of 14-17 years have 
been selected to attend group interviews where the focus of the study will regard 
what discourses and views on nature that will appear, in their conversation 
regarding nature. Moreover, what communicative instruments that can be applied 
to supplement the students’ perspectives, as a proposal to have in mind, when 
working for a better future. To examine these discourses and views on nature, 
different types of theoretical and methodological methods have been included. In 
studying discourses Scollon and Scollon’s Nexus analysis will be made use of. In 
studying the students view on nature, Hans Fink’s ‘Syv forestillinger om natur’ 
(seven notions on nature) and Jens Christensen’s view on nature will be included. 
In identifying, discussing and studying regular environmental discourses 
‘Greenspeak’ by Rom Harré, Jens Brockmeier and Peter Mühlhäusler will be made 
use of. The thesis results implicate that the students make use of discourses 
regarding conscience, respect, environment, recreation, animal welfare, hope, 
doomsday, travel, education, ideology, time, farming and ecology. The ‘syv 
forestillinger om natur’ were not applicable to a degree that would conclude that 
the students were of this, or the other, view on nature. As a result of that, a new 
contribution is presented that entails a number of new views on nature, based on 
the analysis of the students’ statements. Moreover, a proposal for a new view on 
nature based education is presented and furthermore a reflection on a way of 
thinking about the individual's role and actions in supporting the greater joint 
responsibility of nature’s wellbeing. 
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LÆSEVEJLEDNING 

 

Specialets forskningsdesign har afsæt i nexusanalysen, hvor denne anvendes som 

rammesætning herfor. Dette betyder, at specialet er delt op i tre kapitaler under 

navnene: 

- Engaging 

- Navigating 

- Changing 

Engaging er fasen, hvori vi bliver fortrolige med teorier, metoder, empiri etc., med 

hvilket vi fortsætter over i navigatingfasen, hvori selve analysen foretages. 

Slutteligt vil changig præsentere speciales bidrag til undersøgelsesfeltet børns 

natursyn. Nævnte tre faser forklares yderligere under engagingfasen. Vi har hertil 

udarbejdet en model, der viser specialets forskningsdesign.   

  

Følgende afsnit: indledning, metodisk og teoretisk samspil samt afgrænsning er 

ikke inkluderet i nexusanalysens forskningsdesign, da disse er metaafsnit, som 

Engaging

•Nexusanalysen og forskningsdesign
•Præsentation af Randers Regnskov
•Metode
•Teori
•Begrebsafklaring
•Dataarkiv

Navigating
•Præsentation af empiri
•Bearbejdning af empiri
•Analytisk læseguide
•Analyse
•Samlet opsummering

Changing •Bidrag
•Konklusion
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danner en overordnet ramme om specialet. Den orange skrift indikerer, at det er et 

meta-afsnit.  
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INDLEDNING 

 
 

I den danske medieflade er opmærksomheden på naturens tilstand, en del af tidens 

store strømninger. Emnet natur er mangesidigt og opmærksomheden strækker sig 

fra insektet, der mangler vilde blomster langs vejene til stratosfærens ozonlag, der 

i perioder er svækket. På det seneste har opmærksomheden imidlertid været ekstra 

intens. Et rovdyr er vendt tilbage til Danmark efter at have været væk i næsten 200 

år, nemlig ulven. Ulvens tilstedeværelse har delt befolkningen i for og imod, og 

igangsat en debat om, hvorvidt der er plads til ulve i Danmark eller ej. Alle har en 

holdning til ulve og for en stor dels vedkommende, er holdningen baseret på et 

følelsesmæssigt grundlag frem for et videnskabeligt, ifølge medierne (DR2, 2018).  

Debatten har nået et punkt, hvor vi stiller spørgsmål om, hvordan vi skal forholde 

os til natur i Danmark. Ulven er dukket op i Danmark som en repræsentant for den 

vilde natur, hvilken vi har svært ved at forholde os til i Danmark, da her ikke findes 

vild natur. Vi spørger os selv, om naturen er et rum vi indretter til eget behov, eller 

er det os der skal indrette os efter naturen? Skal al natur kunne bruges til noget for 

at have værdi for os? På grund af dette opstår hos os en undren, der omhandler, 

hvad begrebet natur egentlig dækker. Vi taler om, hvad natur er for os, og vi ser 

ikke ens på det. Hvis vi i Danmark, skal enes om, hvordan vi skal forholde os til 

ulve, til vores natur og til, hvordan vi sikrer biodiversitet til de generationer, der 

skal komme efter os, kan det være hensigtsmæssigt, at vi tilegner os en holistisk 

viden om naturen og handler ud fra den.  

 

Vi vender blikket mod den næste generation, og ønsker med dette speciale at opnå 

viden om, hvad skoleelever tænker om begrebet ‘natur’. Fra vores egen skoletid er 

vi bekendt med form og indhold i undervisningen og resultatet vi ser i dag, er det 

natursyn vi selv har, som har tendens til at være størknet i vanetænkning. Når vi 

skal redde verden nytter det ikke noget blot at undervise om højden på træer og 

jordbundsforhold, derimod kan det tænkes, at vi med humanistiske virkemidler kan 

påvirke måden, hvorpå vi tænker om natur og taler om den. Den verden vi lever i 

nu, er mere end nogensinde før, præget af menneskets levevis. Vi mener derfor, at 



	 10	

det i høj grad er på tide, at bidrage til fremtidens natursyn med forskning i 

menneskers adfærd via en humanistisk tilgang. Derfor mener vi, at indeværende 

speciale har sin berettigelse, i et felt der i høj grad er domineret af naturvidenskaben.  

 

PROBLEMFELT 

Den måde vi tænker om natur på i dag fordrer en udsigt med for stor 

befolkningstilvækst, mangel på fødevarer, et svækket ozonlag og polerne der 

smelter. Hvis vi vil udsætte dette fremtidsscenarie, eller helt eller delvist fjerne det, 

skal vi tænke på en anden måde end vi gør i dag. At tænke anderledes kan være på 

individbasis, at vi hver især gør vores, for at ændre de praksisser vi har omkring 

befolkningstilvækst og forbrug af ressourcer i det hele taget. 

 

Det er vores ønske at medvirke til, at der sker en udvikling i vores måde at tale om 

natur på. Vores hovedinteresse findes i, hvordan børn i dag forstår begrebet natur 

og hvorledes deres natursyn er blevet præget. Skoleeleverne i det senmoderne 

samfund er i langt højere grad under påvirkning af medier, end de forrige 

generationer har været det. Så hvordan kommer natursynet til udtryk i denne 

tilspidsede situation som vi i dag befinder os i? 

 

Når vi har afdækket skoleelevernes natursyn kan vi redegøre for, hvilke 

kommunikative vinkler der kan tilrettelægges for, om nødvendigt, at præge 

elevernes natursyn i en anden retning og dermed vende udviklingen. Derfor spørger 

vi:  

 

Hvilke diskurser og natursyn er fremtrædende blandt 

folkeskoleelever i et fokusgruppeinterview omhandlende natur? Og 

hvilke kommunikative virkemidler kan tages i brug for at supplere 

elevernes perspektiv? 
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For at besvare denne problemformulering følger vi i praksis to skoleklasser 

modtage undervisning i Randers Regnskovs skoletjeneste samt inviterer et udvalg 

af eleverne til at deltage i et fokusgruppeinterview umiddelbart efter, og håber 

dermed at kunne afdække elevernes natursyn. Via efterfølgende analyse af 

elevernes udtalelser ønsker vi at blotlægge tilstedeværende diskurser samt at 
sammenligne eventuelle natursyn ved hjælp af Hans Finks (2002) syv forestillinger 

om natursyn, inddrage nogle af Grenspeaks (1999) perspektiver samt tage Jens 

Christensens (2012) analyseredskab til natursyn i anvendelse. 

 

Inden en egentlig præsentation af de anvendte metoder og teorier, finder vi det 

anvendeligt at belyse, hvordan disse har spillet sammen. I følgende afsnit vil vi 

således forklare, hvordan metoderne har suppleret hinanden og derefter, hvordan 

teorierne har suppleret hinanden med det formål at besvare vores 

problemformulering. Slutteligt vil der forekomme et afsnit omhandlede specialets 

afgrænsning. Det følgende afsnittet er således et metametodisk og -teoretisk afsnit, 

hvori afgrænsning tillige indgår.  
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METODISK OG TEORETISK SAMSPIL 

 

Indeværende speciale tager afsæt i, at vi har et ønske om at få viden omkring børns 

forståelse af natur. Når nu den efterfølgende generation skal overtage ansvaret for 

naturen, hvordan tager børns naturforståelse sig så ud? Det ontologiske spørgsmål 

kommer til udtryk, idet vi spørger os selv, hvilke dele af virkeligheden, vi vil 

udvælge, for at opnå den efterspurgte viden (Sonne-Ragans, 2013, p. 210). 

Vi er hertil bevidste om, at den viden vi søger kræver en særlig tilgang, fordi vi 

arbejder med en virkelighed, der ikke er målbar, men kun eksisterer mellem 

mennesker. Metoderne i indeværende speciale er udvalgt med henblik på at 

indsamle empiri og tillige bearbejdelse af samme.  

 

 

  

Billede 1 Randers Regnskovs medarbejder guider publikum i kuplerne 
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METODISK SAMSPIL 

 

Feltarbejde stammer fra den antropologiske tradition og er en metode til at indsamle 

viden omkring mennesker og om mennesker og samfund. I dette speciale tager vi 

udgangspunkt i den danske professor i antropologi Kirsten Hastrup (Hastrup, 2010). 

Feltarbejde og deltagende observation får sin berettigelse i specialet, da vi bruger 

det til at få indsigt og viden omkring eleverne. Feltarbejdet og deltagende 

observation er desuden medvirkende til, at skabe en relation til eleverne, hvor vi, 

hvis vi havde været feltarbejdet foruden, ikke ville have samme grundlag at tale ud 

fra med eleverne i fokusgruppeinterviewet. Vi anvender feltarbejde som metode 

ved observation af de to folkeskoleklasser, når de undervises i Randers Regnskovs 

Skoletjeneste.  

 

Efter endt undervisning udvælges enkelte elever, enten af lærer, af elevens egen fri 

vilje eller af begge dele til at indgå i et fokusgruppeinterview. I denne tager vi afsæt 

i den danske professor ved det sociologiske institut, Bente Halkier (Halkier, 2010). 

Fokusgruppeinterviewet er medtaget, da vi er interesserede i den viden, der 

produceres og vi sætter dermed rammerne for indholdet.   

 

Fokusgruppeinterviewet skal tillige transskriberes, hvorefter en kvalitativ 

indholdsanalyse skal bevirke fremkomst af et overskueligt empirisk grundlag med 

det formål at danne kategorier til senere analyse. 

 

I vores søgen på at opnå den ikke-målbare virkelighed og dermed få adgang til den 

ønskede viden, er vi bevidste om, at en implicit konstant bestanddel i specialet, er 

de etiske overvejelser, som vi forholder os til. Disse er retningsgivende for, hvordan 

vi forholder os, rent professionelt, i forhold til eleverne.  

 

Vi har således forholdt os til, hvordan vi ønsker at få indblik i den virkelighed, som 

vi vil undersøge og, hvordan vores udvalgte metoder supplerer hinanden. 

Metoderne vil blive præsenteret i et senere afsnit. I det følgende vil vi stille os det 
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epistemologiske spørgsmål, hvordan vi kan få adgang til den viden, vi ønsker at 

finde. Med dette spørgsmål in mente vil vi præsentere teoriernes samspil.  

 

TEORETISK SAMSPIL 

 

I undersøgelsens afdækning af børns naturforståelse tager vi udgangspunkt i fire 

forskellige teorier, der skal være os behjælpelige med at belyse den viden, vi ønsker 

at finde. Indledningsvis præsenterer vi nexusanalysen, der er udviklet af ægteparret 

Ron Scollon og Suzie Scollon (Scollon & Scollon, 2004). Nexusanalysen anvendes 

dels som specialets metodiske ramme, og tillige præsenteres dens teoretiske 

begreber, herunder historical body, stedets diskurser og interaction order, der skal 

være os behjælpelige i selve analysen.  

 

Før vi kan undersøge, hvordan børns naturforståelse tager sig ud i dag, finder vi det 

vigtigt at udarbejde et kort naturhistorisk overblik, der afføder yderligere 

refleksioner. Det naturhistoriske perspektiv tager udgangspunkt i en artikel af 

landskabsarkitekt og Ph.D. i landskabsforvaltning, Liv Oustrup, der omhandler 

naturforståelse og natursyn i historisk perspektiv (Oustrup, 2004). Vi er hertil 

interesserede i at finde ud af, hvordan mennesket har forholdt sig i forhold til 

naturen. Det naturhistoriske perspektiv vil tillige forekomme i analysen, hvor vi 

trækker paralleller mellem fortid og nutid.  

 

Da vi, af åbenlyse årsager, endnu ikke selv har udarbejdet specifikke forestillinger 

eller betegnelser for forskellige natursyn/forståelser, medtager vi den danske filosof 

Hans Finks syv forestillinger om natur (Fink, 2003). Disse forestillinger anvendes 

som et værktøj, vi konkret kan forholde os til i søgen på den viden, vi ønsker at 

finde og eventuel bidrage til.  

 

Hvor nexusanalysen anvendes til at undersøge tilstedeværende diskurser i sociale 

handlinger giver Greenspeak mulighed for indblik i de lingvistiske, kulturhistoriske 

og psykiske aspekter (Harré, Brockmeier, & Mühlhäuser, 1999). Greenspeak er 

udarbejdet af den new zealandske filosof Rom Harré og de to tyskere Jens 
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Brockmeier og professor Peter Mühlhäusler. Greenspeak har blandt andet fokus på 

de grønne diskurser i hverdagssamtale og er særligt optaget af tid som en overordnet 

diskurs. Nexusanalysen og Greenspeak tilhører den socialkonstruktionistiske 

tilgang, som begge arbejder med diskurser, hvor sproget ikke udelukkende er 

omdrejningspunktet for sand erkendelse. De ser således ud over sproget og 

inddrager handlinger og den konkrete kontekst, hvorfor der skabes multimodalitet, 

hvilket beskrives yderligere i specialets videnskabsteoretisk fundament.  

 

Som endnu et analytisk værktøj inddrager vi, den føromtalte Jens Christensen 

(2012) og hans model ‘Natur som analytisk begreb’ (Christensen, 2012). 

Inddragelsen af denne giver os indblik i, hvad der er på spil i elevernes individuelle 

erfaringsverden i interaktionen. Modellen kan anvendes til at stille skarpt på, hvad 

eleverne hver især betragter som natur og igennem, hvilke perspektiver de gør det, 

samt med hvilken baggrund, viden og antagelse der måtte ligge til grund for dette. 

Modellen synliggør dermed forskellen på den baggrund og synsvinkel det enkelte 

individ har, når det ser natur. Som eksempel kan nævnes, hvis to personer betragter 

en mælkebøtte, så kan den ene tænke ‘ukrudt’, imens en anden tænker ‘spiselig 

plante’. 

 

Undersøgelsen af børns natursyn/forståelse inkluderer umiddelbart 

socialkonstruktionistiske teorier, hvor erkendelse opstår i sociale interaktioner. Der 

kan således argumenteres for, at vi hovedsageligt er interesserede i det 

intersubjektive, fordi vi undersøger et fænomen, der kommer til udtryk i den sociale 

konstruktion og dermed i et flertalsperspektiv (Sonne-Ragans, 2013, p. 216). Da vi 

tillige inddrager Christensen, bevæger vi os væk fra flertalsperspektivet og imod 

entalsperspektivet. Konkluderende er teorivalget i opgaven eklektisk, da vi arbejder 

med det subjektive såvel som det intersubjektive. Teorierne vil blive præsenteret 

yderligere under navigating fasen.  

 

I indeværende afsnit har vi reflekteret over vores teoretiske og metodiske samspil 

og har argumenteret for, at vi arbejder eklektisk. I det følgende vil vi reflektere over 
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de fravalg vi har gjort os i forbindelse med teorier og metoder og give et bud på, 

hvad disse har betydet for specialets udfoldelse.  

AFGRÆNSNING 

 

I dette afsnit vil vi belyse, hvordan vi afgrænser os fra emner, der umiddelbart må 

virke oplagte at inddrage i specialet. Natur som begreb er mildest talt mangfoldigt. 

Af samme årsag finder vi det relevant, at inddrage læseren i vores ræsonnementer 

omkring de til- og fravalg vi allerede har gjort os før specialets egentlige 

begyndelse.  

 

Indledningsvis er vi er bevidste om, at natur er et komplekst begreb og et 

mangfoldigt fænomen, hvorfor det er vanskeligt, at indkapsle alle perspektiver på 

dette. Vi har således afgrænset os, idet vi tager udgangspunkt i to ældre 

folkeskoleklasser og undersøger deres sociale konstruktion af naturen. De to 

folkeskoleklasser er udvalgt fordi, vi har en formodning om, at de tilhører et 

alderstrin, der har et højere refleksionsniveau, da de kategoriseres som 

udskolingselever fremfor elever fra mellemtrinnet (Undervisningsministeriet, n.d.), 

hvilket ligeledes er en afgrænsning fra de resterende klassetrin.  

 

Vi har tillige valgt at afgrænse os fra at anvende go-along, der er inspireret af 

sociologen Margarethe Kusenbach (2003). Metoden vil komplementere 

nexusanalysen da den muliggør, at vi kan få adgang til levende erfaringer in situ 

(Kusenbach, 2003, p. 455). Vi fravælger inddragelsen af go-along, da vi ikke er 

optaget af at undersøge, hvordan eleverne agerer i en opstillet natur. Det er dog 

nævneværdigt, at vi fulgte eleverne rundt med videokameraer i Randers Regnskov 

med intentionen om at anvende metoden og denne data, men efter grundige 

overvejelser, vurderede vi, at de to fokusgruppeinterviews var tilstrækkelige.  

 

I vores indledende søgen efter litteratur, stødte vi blandt andre på den franske filosof 

Phillipe Descola og hans værk “The ecology of others” (2003). Heri præsenteres et 

nyt radikalt verdenssyn, hvor væsener og objekter, mennesker og ikke-mennesker 
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skal forstås gennem det komplekse forhold som de har til hinanden. Descola 

forsøger med dette verdenssyn, at bryde med den rigide dualistiske opfattelse af 

natur og kultur som værende to forskellige fænomener. 

Selvom Descola har været medvirkende til at udvide vores forståelse for natursyn, 

har vi i stedet valgt at bruge Hans Finks Syv forestillinger om natur (2003?). Vi har 

haft et behov for et decideret analyseværktøj, som vi i højere grad har vurderet at 

Fink har kunne give os fremfor Descola. Det samme gælder Jens Christensens 

natursyn, som vi lejlighedsvis vil bruge til at supplere Finks natursyn med.  

 

Greenspeak har været interessant at inddrage. Denne har bidraget med et 

humanistisk og diskursivt perspektiv til miljødiskussionen ved inddragelse af 

filosofiske, lingvistiske, psykiske og kulturhistoriske aspekter. Vi har dog valgt at 

afgrænse os fra nogle kapitler i Greenspeak, som blandt andet omhandler 

“Rhetorical Uses of Science” (Harré et al., 1999, p. 51) “Ethno-Ecology” (Harré et 

al., 1999, p. 137) og “The moral and the Aesthetic Domain” (Harré et al., 1999, p. 

173). Desuden vil vi heller ikke gå sprogbrugs- eller konversationsanalytisk til 

værks, da vi hverken er interesserede i elevernes indbyrdes turtagninger, 

minimalrespons, gestik eller non-verbale kommunikation. Denne afgrænsning 

skyldes, at vi ikke er interesserede i, hvordan eleverne taler sammen, men mere, 

hvad de taler om. Vi undersøger altså udsagnenes betydning og elevernes 

forståelsesmønstre. Vi har, som i de forrige teorier, primært haft vores fokus på 

Greenspeaks konkrete analyseværktøjer, som vi mener, har kunnet bidrage bedst til 

besvarelsen af problemformuleringen.  

 

Vi har præsenteret vores overvejelser og afgrænsninger i forbindelse med 

tilblivelsen af indeværende speciale. I det følgende vil vi reflektere over, hvilken 

begrænsninger specialet har ved afgrænsninger.  

 

To folkeskoleklassers sociale konstruktion udgør vores empiriindsamling. Det, at 

vi har valgt disse klasser, frem for eksempelvis en ældre generation, kan være en 

begrænsning, da der muligvis er nogle eller nogen, der taler “igennem” dem. Med 

dette menes, at eleverne ubevidst kan være mere tilbøjelige til, at være influeret af 
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andre qua deres alder, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved, om deres viden 

og udtalelser reelt set er af egen konstruktion eller en mere eller mindre direkte 

overtagelse af andres. Derudover foretages fokusgruppeinterviewet få minutter 

efter endt undervisning, hvor eleverne med al sandsynlighed er bevidste om, at 

underviseren stiller spørgsmål og søger svar, som underviseren allerede har 

kendskab til. Med dette postulat forsøger vi, at tydeliggøre, at eleverne kan være af 

den overbevisning, at vi, lig underviseren, søger bestemte svar i 

fokusgruppeinterviewet, hvorfor de kan regulere i deres udtalelser for at 

imødekomme os. Derudover kan de benytte sig af ord, som de ikke er helt fortrolige 

med.  

 

Vores vurdering i forhold til ikke at anvende go-along og det videooptagede data, 

har den begrænsning, at vi ikke kan se om det, eleverne siger de gør, stemmer 

overens med, hvad de rent praktisk gør. Det kan tillige forekomme, at deres 

handlinger i praksis kan byde på yderligere viden, fordi dette kan være kropsligt 

lagret.  

 

Vi har valgt at afgrænse os fra Descola, der har fokus på forholdet mellem natur og 

kultur. For indeværende speciale har det betydet, at vi er begrænset i forhold til at 

inddrage kulturelle aspekter.   

 

 

Indtil nu har vi præsenteret specialet ud fra et metametodisk og –teoretisk 

perspektiv, hvilket tillige har inkluderet specialets afgrænsning. Disse 

præsentationer og refleksioner skal blandt andet bevirke en overskuelighed i 

forhold til specialets metodiske og teoretiske indhold. I det følgende vil vi bevæge 

os over i den første fase, engaging, hvor vi præsenterer de anvendte metoder og 

teorier.   
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ENGAGING 

I indeværende afsnit finder vi det væsentligt at præsentere specialets 

forskningsdesign, som er opbygget omkring nexusanalysen. Der vil altså 

indledningsvis forekomme en overordnet præsentation af nexusanalysen og dennes 

tilhørende tre faser engaging, navigating og changing. Herefter vil vi, med afsæt i 

socialkonstruktionismen, præcisere specialets videnskabsteoretiske ståsted.  

Idet Randers Regnskov er vores samarbejdspartner, vil vi kort præsentere denne og 

tillige tydeliggøre, hvorfor vi har indgået et samarbejde med netop denne tropiske 

zoologiske have. Dernæst vil der forekomme en præsentation af de metoder, samt 

de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med indsamlingen af vores empiri og 

herefter vores teoretiske grundlag, der skal være os behjælpelige i analysearbejdet.  

Vi har tillige udarbejdet et afsnit, kaldet begrebsafklaring, hvori vi forklarer, 

hvordan vi anvender og forstår de centrale begreber, som vi bruger i specialet. 

Slutteligt har vi udarbejdet et dataarkiv, der er os behjælpelige i forhold til at 

overskueliggøre den data, vi har arbejdet med og tillige forberede os på den 

efterfølgende fase, engaging.  

 

 

 

 

 

 

  

Billede 2 Randers Regnskovs naturtalentshow i Danmarksparken 
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NEXUSANALYSEN OG SPECIALETS FORSKNINGSDESIGN 

 

Som forskningsdesign i dette speciale anvendes neksusanalysen (NA), som tillige 

danner den metodologiske ramme for analysen. Den amerikanske diskursanalytiker 

Ron Scollon udviklede medieret diskursanalyse (MDA), som han, i samarbejde 

med Suzie Wong Scollon, videreudviklede til NA. NA udgør overordnet både et 

teoretisk og et metodologisk rammeværk og anvendes til at belyse, hvorledes 

diskurser og sociale relationer bliver medieret via blandt andet interaktion, 

artefakter og mennesker (Horsbøl & Raudaskoski, 2016, p. 90). 

 

Begrebet neksus stammer fra det latinske ord nexus og betyder ‘sammenbinding’ 

samt af ordet ‘nectere’ som betyder at ‘knytte sammen’ (Holm-Larsen, Signe, 

2018). 

 

Ved at anvende NA kan man undersøge sammenhænge mellem situerede 

meningsdannelser og andre praksisser. Det vil sige, at man undersøger, om der er 

forbindelser mellem det, der sker lige nu og her, i en social sammenhæng, til det, 

der er sket i andre sammenhænge og andre steder ved hjælp af kortlægning af 

diskurserne. Diskurser er til stede når mennesker kommunikerer i sociale 

interaktioner og kan omhandle fx en hilsen, en sms, et brev eller en opringning. 

Denne type diskurs kaldes herefter diskurser med lille d. Diskurser kan også 

referere til bredere sammenhænge, herefter kaldet Diskurs med stort D, og 

omhandler hvorledes samfundet og kulturen reproduceres gennem sociale 

interaktioner. Diskurser med stort D kan fx være fred i verden, forskning eller grøn 

energi, og er diskurser som fremkommer via deltageres egen historie og erfaring 

(Horsbøl & Raudaskoski, 2016, p. 93). Begge typer diskurser er ifølge Scollon & 

Scollon forbundne, og de skriver:  

“the broader social issues are ultimately grounded in the micro-

actions of social interaction and, conversely, the most mundane of 

micro-actions are nexus through which the largest cycles of social 
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organization and activity circulate” (Scollon & Scollon, 2004, p. 

8).  

Hvordan vi mennesker taler om ting, er en af de primære kilder til, hvordan verden 

konstrueres omkring os (Scollon & Scollon, 2004, p. 9), hvilket understreger, at NA 

for dette speciale er oplagt som metodologisk analyseredskab i forbindelse med at 

undersøge børns natursyn.  

  

Figur 1 Efter Scollon & Scollons Activities of nexus analysis (Scollon & Scollon, 2004, p. 
153). 
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DE TRE AKTIVITETSFASER 

 

NA er udviklet til såvel længerevarende og tidskrævende undersøgelser som til 

korte, mindre undersøgelser og er velegnet til alle typer diskursstudier (Scollon & 

Scollon, 2004, p. 152). Figuren herover viser NA´s metodologiske struktur, og 

dermed også specialets forskningsdesign, og giver et grafisk overblik over de 

forskellige faser, som specialet vil gennemgå. Feltet i midten af ovenstående figur, 

mediated action, er de medierede handlinger, som er i centrum for undersøgelsen 

og for de tre aktivitetsfaser, som Scollon & Scollon har benævnt: 

 

1. Engaging the nexus of practice 

2. Navigating the nexus of practice 

3. Changing the nexus of practice. 

 

I det følgende vil vi kort redegøre for de tre fasers indhold samt perspektivere disse 

til specialet.  

 

 

AD. 1. ENGAGING 

 

I neksusanalysens første fase engaging gør vi os fortrolige med det område, som vi 

ønsker at undersøge, kaldet the nexus of practice (NoP). Det er væsentligt at forstå 

de praksisser, der foregår i NoP, samt det erfaringsmæssige udgangspunkt 

deltagerne i den sociale handlen har, for at kunne planlægge de metoder, der skal 

tages i anvendelse ved empiriindsamling. Der etableres en zone of identification, 

som er al den viden man kan tilegne sig om det NoP man undersøger. Ved hjælp af 

zone of identification, kredser vi os ind på bestanddelene i vores NoP og bliver 

fortrolige med de elementer der skal danne grundlag for analysen (Horsbøl & 

Raudaskoski, 2016, pp. 105–106). 
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Vi er i forvejen bekendte med den danske undervisningsform, men idet vi 

undersøger det specifikke område ‘børns naturforståelse’ i en specifik skoletjeneste 

kontekst, er vi ikke længere bekendte med alle faktorer i zone of identification. Via 

indsamling af data og empiri vil størstedelen af de manglende faktorer blive kendte 

og det samtidig voksende overblik over NoP gør det realistisk at definere et endeligt 

problemfelt (Scollon & Scollon, 2004, p. 158).  

 

Scollon & Scollon anbefaler at kombinere forskellige metoder for at sikre validitet 

i undersøgelsen (Scollon & Scollon, 2004, p. 158). Dette imødekommer vi ved at 

anvende deltagende observation og feltnoter i undervisningssituationer samt 

foretage fokusgruppeinterview med et udpluk af skoleeleverne. Derudover 

foretages feltnoter i forbindelse med observation af de skoleelever, der bevæger sig 

rundt i Randers Regnskovs udstilling, mens andre deltager i fokusgruppeinterview. 

Til sidst foretages videoobservation af skoleelever, der i samlede grupper bevæger 

sig i Randers Regnskovs udstilling. Dette udføres med to forskellige skoleklasser 

på forskellige datoer. 

 

I undersøgelsen af børns natursyn, har vi fokus på skolebørnene, primært som 

gruppe, men også som individer under dataindsamlingen. Det er vores mål at forstå 

praksisser omkring undervisning i natur og at forstå, hvad børnene tænker, føler og 

siger om natur og forhåbentligt finde ud af, hvad de mener er natur og måske, hvad 

de ikke mener er natur via medierede handlinger. Med udgangspunkt i den samlede 

empiri vil vi forsøge at sætte os ind i børnenes erfaringer med, og kendskab til, natur 

og nærme os det site of engagement og de medierede handlinger, som vi arbejder 

videre med under navigating, som er det andet afsnit i neksusanalysen (Scollon & 

Scollon, 2004, p. 159). 
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AD. 2. NAVIGATING 

 

Neksusanalysens anden del omhandler analysearbejdet. Det er muligt at tage 

forskellige diskursanalytiske tilgange i brug, når man analyserer medierede 

handlinger (Horsbøl & Raudaskoski, 2016, p. 106), men her anvendes Scollon & 

Scollons diskurscyklus som er illustreret herunder, da den er multimodal og 

inkluderer både sprog og eksempelvis billeder og artefakter. Det er intentionen at 

anvende denne diskurscyklus i forbindelse med analyse af sociale handlinger.   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

I diskurscyklussens centrum ses social handling, som er udgangspunktet for 

analysen. I dette felt krydser de tre kategorier discources in place, historical body 

samt interaction order hinanden og hermed trækkes der både på noget fortid og på 

noget fremtid. Den sociale handling betragtes som et unikt øjeblik i tid og rum, som 

herefter kaldes site of engagement (Scollon & Scollon, 2004, p. 15). De tre 

krydsende kategorier benyttes til selve analysearbejdet, hvorfor de vil blive 

forklaret under teoriafsnittet (jf. nexusanalysens teoretiske begreber).  

 

 

Figur 2 Frit efter Scollon & Scollons Discourse cycles (Scollon & 
Scollon, 2004, p. 154) 
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AD. 3. CHANGING 

 

I den tredje del af neksusanalysen ser vi nærmere på, om undersøgelsen har haft 

indflydelse på det NoP den handler om. Denne del af analysen åbner mulighed for 

et re-engagement, der tager udgangspunkt i både indsamlet empiri, den færdige 

analyse samt den undervejs generede viden (Scollon & Scollon, 2004, p. 177). “By 

your actions of analysis you are altering trajectories for yourself and for the others 

in the nexus of practice and that in itself is producing social change”, skriver 

Scollon & Scollon (Scollon & Scollon, 2004, p. 178). Med dette in mente kan det 

siges, at idet vi analyserer børns natursyn via sociale handlinger, i forbindelse med 

de to skoleklassers besøg i Randers Regnskov, ændrer vi på både egne og på 

skoleelevernes opfattelser og dermed sker en forandring i sociale handlinger. I 

afsnittet changing er det vores intention, at reflektere over og diskutere mulige 

forandringer samt disses eventuelle betydning for det forskningsmæssige formål. 

Det er ligeledes vores intention, at skabe et kommunikationsprodukt eller bidrag 

baseret på specialets analyseudfald. 
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VIDENSKABSTEORETISKE FUNDAMENT 

 

I det følgende vil vi præsentere og reflektere over specialets videnskabsteoretiske 

fundament.  

 

Scollon og Scollon er inspireret af socialkonstruktionismen, hvorfor vi i det 

følgende indledningsvis vil præsentere den “rene” socialkonstruktionisme med 

afsæt i den amerikanske psykolog Kenneth J. Gergen og forholde os kritisk til 

denne. Dernæst vil vi inddrage Scollon og Scollons udvidet 

socialkonstruktionistiske tilgang  

 

Socialkonstruktionismens grundlæggende opfattelse er, at psykiske processer og 

fænomener er noget, der udvikles i det sociale samspil mellem mennesker (Illeris, 

2002, p. 78). Gergen mener, at et meningsfuldt sprog er resultatet af en indbyrdes 

social afhængighed. I denne forbindelse kræver det mindst to personer, der har 

sproglige udgangspunkt, hvorved der er enighed om, at ordene er meningsfulde. 

Hvis ikke ordene er meningsfulde udgør de således ikke et sprog (Gergen, 2008, p. 

139).  

“Når man forstår en anden, vil det sige, at man kan trænge forbi 

den synlige overflade ind i den andens indre og fatte, hvad han eller 

hun subjektivt “mener” eller har til hensigt med sine ord og 

gerninger”(Gergen, 2008, p. 290).  

 

Ved ovenstående citat forstår vi, at før vi kan forstå hinanden, må vi evne empatien, 

hvorved vi i relationerne, kan sætte os i andres sted. Denne indlevelse muliggør, at 

vi kan forstå, hvad mennesket har til hensigt at ytre med sine ord og handlinger. Vi 

er dog samtidig bevidste om, at ord og/eller begreber, kun giver mening såfremt der 

tales ud fra en bestemt synsvinkel, der er formet af sproglige, sociale og historiske 
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praksisser (Wiben Jensen, 2011, p. 93). Verden er altså formet af sproget samt de 

begreber, vi bruger til at beskrive den med. 

  

Sættes det i relation til specialets fokus på natur, forsøger vi at undersøge elevernes 

sprogliggørelse af et fænomen/begreb eller en omstændighed på en bestemt måde, 

der giver mening for dem. I den sociale interaktion forklarer eleverne implicit og 

eksplicit deres syn på natur, og vi har hertil mulighed for at integrere med eleverne 

ud fra vores sproglige- og kulturelle fællesskab, eleverne og mediatoren imellem. 

Når eleverne sprogliggør begrebet/fænomenet er det således en social konstruktion. 

Elevernes udtalelser analyseres herefter ud fra diskursive teorier, der skal redegøre 

for, hvad natur betyder og inkluderer. 

 

Som en afsluttende bemærkning til Gergens og hans udlægning af 

socialkonstruktionismen er mennesket altså kun noget i kraft af de sociale 

relationer, som det indgår i. Han mener hertil at ordene kun får deres magt såfremt 

de ytres i indbyrdes sociale sammenhænge (Gergen, 2008, p. 68). Sidstnævnt er 

noget vi som udgangspunkt kan tilslutte os, nemlig at ord i sig selv ikke er 

meningsfulde såfremt de ikke indgår i en relation, to eller flere mennesker imellem.  

 

Vi er dog samtidig af den overbevisning, at vi ikke udelukkende producerer viden 

og forståelse gennem sproget og at sproget derfor ikke er den endegyldige vej til 

sand erkendelse. Hertil findes også sociale handlinger, hvori erkendelsen findes i 

selve de handlinger vi udfører. Som eksempel herpå ved vi, hvorledes vi skal 

gebærde os i en undervisningssituation i en dansk skoleklasse. Med denne 

overbevisning inddrager vi Scollons og Scollons udvidede forståelse af 

socialkonstruktionismen. 

 

Scollon og Scollon tilslutter sig forståelsen om, at ord og udtryk får deres mening i 

den sociale konstruktion, men udvider denne ved blandt andet at inkludere den 

sociale konstruktions fysiske rammer og rum (Horsbøl & Raudaskoski, 2016, p. 

20). Denne inkludering skaber multimodalitet, som er betydelige for interaktionen. 

Multimodaliteten kommer ikke udelukkende til udtryk i den kommende analyse, 
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men tillige i specialet, da der anvendes billeder og modeller, som er medvirkende 

til at skabe specialets udtryksform.  

I henhold til den kommende analyse vil dennes udtryksmåde bliver præsenteret 

yderligere i forbindelse med Nexusanalysen. Scollon og Scollon er således 

inspireret af socialkonstruktionismen og adskiller sig dermed fra den “rene” 

socialkonstruktionistiske tilgang, da de ikke udelukkende inkluderer sproget, men 

tillige anvender medierende midler, diskurser mm. til at opnå enighed. 

 

Vi har således præsenteret den nexusanalytiske ramme, herunder de tre 

aktivitetsfaser og sammenholdt disse med specialet samt præsenteret og reflekteret 

over specialets videnskabsteoretiske fundament. I det følgende vil vi præsentere 

specialets samarbejdspartner, Randers Regnskov.  
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PRÆSENTATION AF RANDERS REGNSKOV 

 

I det følgende afsnit vil vi ganske kort præsentere vores eksterne samarbejdspartner, 

Randers Regnskov. Som et underpunkt hertil vil vi tillige forklare, hvad 

skoletjenesten er og sammenkoble denne med Randers Regnskov. Afsluttende vil 

vi tydeliggøre, hvorfor netop Randers Regnskov er vores samarbejdspartner.  

  

Billede 3 Randers Regnskovs tre kupler 
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RANDERS REGNSKOV 

 

Randers Regnskov er en tropisk zoologisk have, beliggende i Randers Kommune, 

hvis formål, blandt andet, er at give deres gæster en sansende oplevelse af at være 

i den tropiske regnskov.  

 

“At træde ind i Randers Regnskov er som at træde ind i en anden 

verden. Luften er varm og fugtig og fyldt med lydene fra brusende 

vandfald og det mangfoldige dyreliv, der findes her. I frodige, 

grønne omgivelser kan du opleve alt fra små, flittige 

bladskærermyrer til store, majestætiske jaguarer og således for en 

stund få følelsen af at være på et sandt tropeeventyr.” (Randers 

Regnskov, n.d.-e). 

 

Tankerne om en turistattraktion i Randers, startede allerede i midten af 1980’erne, 

hvor Regner Kirkeby havde en vision, der indebar naturen som omdrejningspunkt 

for en turistattraktion (Randers Regnskov, n.d.-c). Byggeriet af turistattraktionen 

startede i 1994 og i juni måned 1996 åbnede Randers Regnskov sine døre for 

offentligheden. Siden åbningen har Randers Regnskov haft en vision om at redde 

verden og i 2010 blev Randers Regnskovs Naturfond etableret, hvis formål er, at 

bevare dyre- og planteliv samt økosystemet (Randers Regnskov, n.d.-f; 

VisitRanders, n.d.).  

 

På Randers Regnskovs hjemmeside står der beskrevet, at den største trussel mod 

verdens regnskove er landbrug, fordi træerne fældes med det formål, at mennesket 

kan dyrke jorden (Randers Regnskov, n.d.-g). Naturbevarelse har været én af 

Randers Regnskovs vigtigste mærkesager, hvorfor de opkøber regnskov i Ecuador 

med det formål, at lade det forblive uberørt (Randers Regnskov, n.d.-a). Randers 

Regnskov har, med Naturfondens tilblivelse, ikke kun haft fokus på at opkøbe 
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regnskov i Ecuador, men tillige ydet støtte til en række andre naturbevarende 

projekter i verden og i Danmark, herunder genudsættelse af europæiske bisonokser 

i Vorup Enge. 

 

Vi har i ovenstående, ganske kort, præsenteret vores samarbejdspartner, Randers 

Regnskov, og vil i det følgende præsentere den generelle udlægning af 

skoletjenesten.  

 
SKOLETJENESTEN OG RANDERS REGNSKOVS SKOLETJENESTE 

 

Skoletjenesten samarbejder med forskellige regioner, kommuner, 

kulturinstitutioner, og uddannelsessteder for at udnytte kulturinstitutionernes 

særlige læringsrum (Skoletjenesten, n.d.-b). Der eksisterer altså én overordnet 

forening kaldet Skoletjenesten, der danner ramme om andre skoletjenester. Disse 

skoletjenester kaldes også eksterne læringsmiljøer og defineres som værende 

“afdelinger inden for en institution, som tager sig af pædagogisk virksomhed rettet 

mod skoleelever” (Den Danske Ordbog, n.d.-b, s.v. skoletjeneste).  

 

Dét, der gør en kulturinstitutions skoletjeneste særligt, er, at eleverne blandt andet 

møder autentiske genstande, får mulighed for at lugte, smage og føle og at de indgår 

i dialog med institutionens ansatte således, at verden åbnes på nye måder. Eleverne 

har hertil mulighed for at stille spørgsmål, finde svar og udvide eget repertoire 

(Skoletjenesten, n.d.-a). Kort fortalt handler det om, at undervisningen tages ud af 

elevernes vante rammer, hvorved de i stedet undervises i uvante og anderledes 

rammer, hvilket kan fremme læringen. 

 

Randers Regnskov er en del af Skoletjenesten og har således selv en skoletjeneste, 

kaldet Randers Regnskovs Skoletjeneste. I denne er der fokus på, at undervisningen 

finder sted i regnskovens tropiske rammer blandt særprægede dyr og planter. I 

Randers Regnskovs Skoletjeneste tilbydes der fem forskellige emner til 

henholdsvis grundskole- og gymnasieniveau. Disse emner har regnskoven som 

omdrejningspunkt, hvilket altså inkluderer økosystemet, dyr, planter, udnyttelse og 
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bevarelse af regnskoven (Randers Regnskov, n.d.-b). Hertil har Randers Regnskovs 

Skoletjeneste udarbejdet undervisningsmateriale, hvori der klarlægges, hvilket 

fokus de enkelte emner har. Derudover er de fleksible i forhold til den enkelte 

klasse, hvorfor de kan justere undervisningen således, at denne er passende dertil.  

 
RANDERS REGNSKOV SOM SAMARBEJDSPARTNER 

 

Randers Regnskov proklamerer på deres hjemmeside, at de er “vilde med natur” 

(Randers Regnskov, n.d.-d). Dette kommer tillige til udtryk gennem 

turistattraktionen i sig selv, som danner ramme om en tropisk zoologisk have. Vi er 

blevet bekendt med, at Randers Regnskov ikke blot er en turistattraktion, der har til 

formål at lade befolkningen underholde og oplyse, men tillige har et ønske om at 

redde verden. Vi finder det hertil interessant, hvordan en turistattraktion bruges som 

springbræt for at tjene større formål.  

 

Vi er som bekendt interesserede i at undersøge børns naturforståelse, og da vi 

samtidig deler interesse med Randers Regnskov om at værne om naturen, finder vi 

det nærliggende at etablere et samarbejde med Randers Regnskovs Skoletjeneste. 

Derudover har to af gruppens deltagere afholdt sit 9. semesters praktikforløb i 

Randers Regnskov, hvorved de har skabt relationer hertil. Foruden fælles interesse 

har vi en antagelse om, at når en underviser kontakter Randers Regnskovs 

Skoletjeneste, har underviseren og den pågældende klasse enten en relation til 

naturen, i en eller anden forstand eller et ønske herom.  

 

Vi har således præsenteret Randers Regnskov, Skoletjenesten, Randers Regnskovs 

Skoletjeneste og forklaret, hvorfor vi har etableret et samarbejde med netop denne 

rekvirent. I det følgende vil vi introducere vores metodiske afsnit, hvori vi 

præciserer de metoder, vi har valgt at anvende i forbindelse med at indsamle empiri.  
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METODE 

 

I indeværende afsnit vil vi præsentere de metoder, der har været os behjælpelige i 

forhold til at indsamle den viden, vi søger.  

Der vil indledningsvis forekomme en introduktion til feltarbejde, herunder 

feltnoter, hvorefter vi sammenholder det præsenterede med egen fremgangsmåde. 

Derudover er vi bevidste om, at vores rolle i felten ikke er uden betydning, hvorfor 

vi inddrager deltagende observation og reflekterer over, hvordan den indsamlede 

data, havde udformet sig afhængig af de forskellige observationsroller. Herefter 

præsenteres teorien bag fokusgruppeinterview og de etiske overvejelser, vi har gjort 

os. Slutteligt præsenteres teorien bag metoden kvalitativ indholdsanalyse, som vi 

har anvendt til at kondensere den rå data (empiri) til kategorier. Dette vil blive 

uddybet yderligere i navigatingfasen.  

  

Billede 4 Tempel i Randers Regnskov 
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FELTARBEJDE 

 

Feltarbejde er en metode til at indsamle viden omkring det, der foregår mellem 

mennesker og mennesker og samfund. Metoden kan være behjælpelig med at 

indkapsle, hvordan selvfølgeligheder opstår, hvordan disse vedligeholdes eller 

ændres inden for rammerne af konkrete sociale fællesskaber (Hastrup, 2010, p. 55) 

Metoden er dog mindre brugbar til at indsamle data indenfor bredere spektre. 

Den danske professor i antropologi Kirsten Hastrup omtaler feltarbejde som 

værende en tidskrævende metode, der skaber et unikt etnografisk materiale, hvilket 

skal forstås som de erfaringer feltarbejderen allerede gør sig i sit første møde med 

felten. Disse erfaringer kan dog ikke anses som ”rene”, da feltarbejderen er farvet 

af sin vidensinteresse samt sin position i felten. Der skelnes mellem felten og feltet, 

hvor førstnævnte refererer til det konkrete sted i verden, hvor feltarbejdet udføres, 

og sidstnævnte er det analytisk bestemte genstandsfelt. Genstandsfeltet skabes 

således ud fra en særlig vidensinteresse, hvor felten eksisterer uafhængig af denne.  

 

Hastrup forklarer, at feltarbejde ofte knytter sig til den antropologiske tradition, 

men at der ikke findes et konkret svar på, hvordan feltarbejdet skal udføres, da den 

bestemte tradition og vidensobjektet, vil have indflydelse på dette (Hastrup, 2010, 

p. 57). Feltarbejde er dermed en fleksibel metode, der skal tilpasse det ønskede 

genstandsfelt og den problemstilling, der arbejdes ud fra (Gulløv & Højlund, 2006, 

p. 19).  Til trods for at der ikke eksisterer én bestemt tilgang indenfor feltarbejde 

forekommer der dog flere fællestræk, som vil blive belyst i næste afsnit.  

 

Sættes begreberne felten og feltet i relation til specialets fokus, vil det tage sig ud 

ved, at felten groft sagt er Randers Regnskovs skoletjeneste herunder en 

undervisningssituation mellem en regnskovsmedarbejder og en folkeskoleklasse. 

Feltet er således børns naturforståelse, som formentligt i en eller anden grad, vil 

komme til udtryk gennem undervisningssituationen. 
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Fællestræk 

Et af de førnævnte fællestræk er, at feltarbejdet påvirker studieobjektet alt imens 

det studeres. Med andre ord skal feltarbejderen være opmærksom på, at mens 

forskeren forsøger at forstå sin genstand, skifter den form.   

 

Et andet træk ved feltarbejde er, at genstanden, der ønskes at studeres, finder sted 

in situ, hvorfor forskningssituationen ikke er kunstigt skabt (Hastrup, 2010, p. 57).  

Hastrup forklarer, at der altid vil forekomme en unik situation at studere, hvorfor 

forskeren er nødt til at identificere et specifikt fokus og dermed afgrænse 

genstandsfeltet.  

 

Som nævnt anses feltarbejde som en tidskrævende metode, hvilket kommer til 

udtryk ved, at man indenfor den antropologiske tradition dedikerer sit liv i et stykke 

tid til at leve i og med felten. I samme forbindelse forudsættes det, at feltarbejderen 

ikke har kendskab til felten, som denne ønsker at studere. Feltarbejderen arbejder 

ud fra præmissen om, at denne må udsætte sig for en ukendt virkelighed for at kunne 

skabe en ny viden (Hastrup, 2010, p. 58).  

 

Idet en forsker deltager i felten vil der blive genereret nye spørgsmål, som forskeren 

ønsker at forfølge (Gulløv & Højlund, 2006, p. 20).  Forskeren kan med fordel 

inddrage forskellige taktikker og metodiske indfaldsvinkler, der skal være 

behjælpelige til at opnå viden om vidensobjektet. I samme forbindelse er det en 

udbredt erfaring, at forskeren udvikler sine metoder undervejs, da forskeren kan få 

viden, som skal forfølges og dermed undersøges mere dybdegående (Gulløv & 

Højlund, 2006, p. 19). Feltarbejdet er således en slags metodologisk ramme, der 

placerer sig udenfor disse teknikker (Hastrup, 2010, p. 58).  

 

I henhold til specialets fokus afgrænser vi os fra den antropologiske tradition, hvor 

forskeren ikke har kendskab til felten og lever i og med samme. Vores hensigt med 

feltarbejdet er af mere ideografisk karakter, hvorfor vi afgrænser os fra 

genstandsfeltet, idet vi tager udgangspunkt i få hændelser og går i dybden med 

disse.  
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Vi har, som tidligere beskrevet, en formodning om, at elevernes naturforståelse vil 

komme til udtryk gennem undervisningssituationen i Randers Regnskovs 

Skoletjeneste.  

 

Stedet 
Der er forskel på, hvor feltarbejde bedrives, men ordet i sig selv refererer til et 

bestemt sted (felten) og stedet afhænger også af, hvad forskeren undrer sig over 

(Gulløv & Højlund, 2006, p. 20; Hastrup, 2010, p. 59). Hastrup forklarer 

vigtigheden i, at være bekendt med de omgivelser, som forskeren befinder sig i.  

“Der er ikke tale om, at de fysiske omgivelser determinerer den 

sociale orden, men derimod om, at det fysiske og det sociale 

infiltrerer hinanden på subtil vis.” (Hastrup, 2010, p. 59). 

 

En forsker må således have kendskab til den orden, hun indgår i, før end at hun kan 

forstå den. I samme forbindelse forekommer der andre udfordringer ved, at 

forskeren eksempelvis taler samme sprog og har kendskab til de fænomener, som 

ønskes undersøgt end, hvis feltarbejdet foregik i fjerntliggende lande. Hvis 

feltarbejderen undersøger hjemlige egne, må feltarbejderen være opmærksom på, 

at kunne distancere sig (Gulløv & Højlund, 2006, p. 20). Til trods for at feltarbejdet 

tager udgangspunkt i et velkendt sprog, må forskeren altid være opmærksom på, at 

mødet er flersprogligt, hvorfor forskeren må være åben for, at der kan opstå 

misforståelser (Hastrup, 2010, p. 65). 

 

Vi er bevidste om, at vi har kendskab til, hvordan en dansk undervisningssituation 

foregår, hvor læreren stiller et spørgsmål og eleverne rækker hånden op, hvis de 

ønsker at svare på dette. Vi er således bekendte med den praksis, som vi vil indgå 

i, hvorfor vi vil være opmærksomme på at distancere os. Vi har derimod hverken 

kendskab til de rammer, som eleverne undervises i eller deres naturforståelse, 

hvorfor vi har mulighed for at distancere os ved at være åbne og stille spørgsmål til 

eleverne og dermed opnå viden herom.  
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Feltarbejde indebærer ikke blot at observere det, der ønskes undersøgt, men 

ligeledes at nedskrive de observationer, som forskeren gør sig, hvilket kaldes 

feltnoter. Teorien bag feltnoter vil blive præsenteret i det følgende.  

 
FELTNOTER 

 

Feltnotater kræver, at forskeren nedskriver disse hurtigst muligt og senest den 

efterfølgende morgen efter observationsdagen. Feltnoter indebærer således, at 

forskeren må minimere tiden mellem observationen og nedskrivningen, da 

forskeren kan have vanskeligheder ved at memorere hele observationssituationen, 

herunder hvilke emotioner, situationen fremkaldte i hende (Loftland, Snow, 

Anderson, & Loftland, 2006, p. 111). I nogle henseender kan det være anvendeligt 

at tage digitale apparater i brug såsom en diktafon, men disse skal ikke erstatte 

feltnotaterne, da forskeren ikke har direkte adgang til at analysere materialet 

eftersom det indtalte skal transskriberes (Loftland et al., 2006, p. 112). 

 

“Of what do fieldnotes consists? Basically, they are a more or less chronological 

log of what is happening to and in the setting and to and in the observer” (Loftland 

et al., 2006, p. 112).  

Feltnoter er således en beskrivelse af rammer, individer, interaktioner mellem 

mennesker og samtaler, som det observeres inde i og uden for forskeren.  

 

Handlingen at tage feltnoter fordrer, at feltarbejderen er konkret og således ikke 

opsummerer og anvender abstrakte tillægsord til at beskrive observationerne. 

Feltarbejderen skal med andre ord beskrive det observerede med grafiske detaljer. 

Idet feltnotaterne forekommer i en kronologisk rækkefølge skal feltarbejderen være 

opmærksom på tiden, hvori begivenheden finder sted (Loftland et al., 2006, p. 113). 

Det kan være vanskeligt for feltarbejderen at erindre og genskabe en lang samtale 

ordret, hvorfor det er vigtigt, at feltarbejderen i sine feltnotater anvender 
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notationssystemer, hvilke muliggør en skelnen mellem individernes kommentar, 

med henblik på, at genskabe disse på nøjagtig vis (Loftland et al., 2006, p. 113). 

  

Det kan forekomme, at feltarbejderen erindrer en episode, en information eller en 

observation, som hun ikke har fået skrevet i sine feltnoter. I en sådan forbindelse 

må feltarbejderen opsummere erindringen på bedst mulig vis, hvilket inkluderer 

dennes dato, indholdet og konteksten frem til den nuværende dags dato.  

Målet med feltnoter er at opnå detaljerede beskrivelser, hvorfor det er vigtigt, at 

feltarbejderen modstår trangen til at nedskrive en overordnet sammenhæng i 

observationerne. Feltnoterne skal således være konkrete og adfærdsorienterede, de 

skal indfange handlingen, karakteren og konteksten, hvorfor teori og fortolkning 

skal tilsidesættes (Loftland et al., 2006, p. 114). Forskeren kan dog ikke undgå at 

få analytiske og teoretiske ideer, hvor nogle af disse synes trivielle og andre 

uforudsigelige. Disse tanker skal ligeledes nedskrives i feltnoterne.  

 

Feltnoter bruges til at genskabe feltarbejderens indtryk og følelser, hvor man som 

feltarbejdere har en personlig mening omkring individerne og påvirkes ligeledes 

følelsesmæssigt ved at være observatør og af de rammer, som feltarbejderen 

placerer sig i. Feltarbejderen kan med andre ord bruge feltnoterne til at skrive om 

sine personlige indtryk og følelser - de skal dog markeres som sådan. Det kan hertil 

være en fordel at føre en privat ”dagbog”, hvor feltarbejderen kan “bearbejde” disse 

indtryk og følelser. Denne dagbog har tre funktioner: 1. feltarbejderen kan dele 

følelser med de deltagende og derved føle, hvad de andre føler. 2. Feltarbejderens 

følelser kan foreslå vigtige analytiske ledetråde fx. hvis feltarbejderen får en følelse 

af angst, når hun taler med de deltagende, kan dette være en indikation på, at hun 

finder feltarbejde-rollen vanskelig. 3. Feltarbejderens notater omkring sine følelser 

kan være behjælpelig til at undersøge, om det hun nedskrev på daværende tidspunkt 

var biased (Loftland et al., 2006, pp. 113–114).  Alt imens at feltarbejderen 

nedskriver sine feltnoter, vil feltarbejderen få ideer omkring, hvad der mangler og 

hvad der skal observeres næste gang, hvorfor feltarbejderen med fordel kan notere 

disse overvejelser.  
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FELTNOTER I SPECIALET 

 

Vi vil observere en undervisningssituation mellem en ansat i Randers Regnskovs 

Skoletjeneste og to folkeskoleklasser. Vi vil derfor alle være til stede under 

undervisningen, hvor vi vil være placeret tre forskellige steder i lokalet og dermed 

have tre fysisk forskellige synsvinkler på undervisningen. Vi udstyrer os selv med 

skriveredskaber og blokke, hvorved vi kan nedskrive observationer, tanker, 

emotioner etc.  Vi vil, derudover ca. hvert 10. minut nedskrive klokkeslættet med 

henblik på at kunne sammenholde vores feltnoter. Foruden vores redskaber 

medtager vi diktafoner, som vi placerer henholdsvis på kateteret og blandt eleverne. 

Det, der bliver optaget via diktafonerne, vil blive transskriberet til senere brug, 

hvorfor vi har mulighed for at koncentrere os om egne emotioner og tanker.  

 

Vi ser både fordele og ulemper ved, at tage feltnoter mens undervisningssituationen 

finder sted. En ulempe er, at der muligvis er noget vi overser, da vi både skal være 

opmærksomme på at lytte, se, føle og nedskrive på samme tid. En fordel er, at vi 

får nedskrevet vores tanker og følelser med det samme, så disse ikke går tabt. 

Derudover anser vi det som en fordel at nedskrive feltnoterne in situ, hvorved disse 

skal digitaliseres efterfølgende, hvilket kan medvirke til yderligere refleksion 

omkring situationen, da feltnoterne bliver bearbejdet yderligere. I samme ombæring 

kan diktafonens optagen være medvirkende til at fremkalde erindringer om 

undervisningssituationen, hvilket muliggør yderligere refleksioner.   

 

I henhold til indeværende speciale vil feltarbejde blive anvendt som et 

metodologisk og dynamisk rammeværk til at indsamle data og dermed belyse 

forholdet mellem børn og natur i det danske samfund. Med denne metode er vi ikke 

interesserede i at skabe en naturforståelse med de unge, men derimod søge at forstå 

hvorledes det nuværende perspektiv på naturen tager sig ud gennem 

folkeskoleelevers perspektiv og med afsæt i Randers Regnskovs Skoletjeneste. Vi 

vil derfor inddrage andre teknikker og metodiske indfaldsvinkler, der skal være 

medvirkende til at tydeliggøre vidensobjektet. Idet feltarbejde er af dynamisk 

karakter, vil vi således tilpasse os observationen fremfor, at observationen tilpasser 
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sig os. Vi er samtidig bevidste om, at vores rolle i felten ikke er uden af betydning, 

hvorfor vi finder det vigtigt at eksplicitere denne i det følgende.  
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I afsnittet omhandlende feltarbejde blev det ekspliciteret, at forskeren, inden for den 

antropologiske tradition, dedikerer sit liv i et stykke tid til at leve i og med felten. 

Da vi tager afstand fra antropologiens typologi, finder vi det væsentligt at 

tydeliggøre de overvejelser vi har gjort os i forbindelse med, hvilken 

observatørrolle vi tager afsæt i og, hvordan vi vil agere blandt eleverne.   

  

OBSERVATION MED OG UDEN DELTAGELSE 

 

Deltagende observation er groft sagt en slags forholdemåde, der teoretiserer, og 

fokuserer på, forskerens rolle i felten og omhandler tillige observationer blandt 

mennesker, der interagerer i egne, naturlige omgivelser (Kristiansen & Krogstrup, 

2009, p. 7) . Der er således lighedstræk mellem feltarbejder og deltagende 

observatør, hvor feltarbejde er det metodiske rammeværk for felten, inddrages 

deltagende observation som eksplicitering af forskerens rolle og som en 

dataindsamlingsmetode (Rasmussen, 2014, p. 91).  

 

James P. Spradley (1980), der er professor i antropologi, forklarer forskellen på at 

være almindelig deltager og deltagende observatør. Den deltagende observatør 

tilgår en social sammenhæng med to formål, hvor det første formål er, at tilpasse 

sig aktiviteten eller situationen på behørig vis og at observere de tilstedeværende, 

aktiviteterne mm. Den almindelige deltager tilgår samme kontekst, men med ét 

formål: at engagere sig på behørig vis (Spradley, 1980, pp. 52–53).  

 

Der eksisterer flere former for deltagelse, hvori forskerens rolle af involvering er 

varierende. Rollerne, som vil blive ekspliciteret i det følgende, kalder Spradley for 

nonparticipation (ikke-deltagende), passive participation (passiv deltagelse), 

moderate participation (moderat deltagelse), active participation (aktiv deltagelse) 

og complete participation (total deltagelse) (Spradley, 1980, p. 58). Foruden 

Spradleys antropologiske perspektiv på feltroller inddrages den amerikanske 

sociolog Raymond L. Gold (1958), og hans artikel Roles in Sociological Field 

Observations, der beskæftiger sig med fire typer af feltroller, der skal supplere 

Spradleys feltroller.  
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Inddragelse af disse perspektiver skal muliggøre en nuanceret forståelse af de roller, 

som vi har bevæget os indenfor i forbindelse med indsamlingen af vores empiri. 

Disse perspektiver skal ligeledes gøre os opmærksomme på de forskellige fordele 

og ulemper ved de forskellige feltroller, hvilket vi ligeledes vil reflektere over efter 

endt præsentation.  

 

Den ikke-deltagende observatør er, som navnet indikerer, ikke involveret med de 

individer eller de aktivitet, som ønskes studeret (Spradley, 1980, p. 59). De 

observerede er sjældent bevidste om, at de bliver observeret og da forskeren ikke 

interagerer med de observerede er der således større risiko for, at forskeren 

misforstår det, der observeres (Kristiansen & Krogstrup, 2009, p. 111). Gold kalder 

denne observationsrolle total observatør, hvilket muliggør en distance til felten, 

men forskeren analyserer felten ud fra etnocentriske forhold, hvilket kan være årsag 

til de føromtalte misforståelser (Gold, 1958, p. 222). 

 

Den passive deltagende observatør er deltagende og dermed synlig i felten, men er 

ikke-interagerende og deltagende med andre individer. Rent praktisk placerer denne 

grad af observatør sig fysisk i felten, hvorfra hun kan observere, hvad der foregår 

(Spradley, 1980, p. 59-60). Forskerens involvering er således minimal. 

 

Den moderate deltager er mere involverende end de forrige feltroller. Denne form 

for deltagelse opstår, når forskeren balancerer mellem at være deltagende og 

observerende (Spradley, 1980, p. 60). Gold kalder denne feltrolle observatør som 

deltager og forklarer, at den indebærer engangsinterview og er således af mere 

formel karakter (Gold, 1958, p. 221). Denne form for observation muliggør, at 

forskeren ikke bliver en almindelig observatør. Omvendt kan der forekomme bias 

grundet den efemeriske kontakt, hvorved der kan opstå en gensidig misforståelse 

forskeren og informanterne imellem (Kristiansen & Krogstrup, 2009, p. 110).   

 

Den aktive deltagende observatør spejler, hvad andre er i færd med, da denne 

observatør vil lære den kulturelle adfærd at kende. Den aktivt deltagende indleder 

sin observation med at observere for derefter at tillære sig samme adfærd (Spradley, 
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1980, p. 60). Gold benytter deltager som observatør, omkring denne rolle, hvor 

både forskeren og informanterne er bevidste om, at informanterne indgår i 

feltrelationer (Gold, 1958, p. 220).  

 

Den sidste feltrolle kalder Spradley komplet deltagende, hvilket indebærer stor 

involvering fra forskeren side. Spradley forklarer hertil, at det kan være vanskeligt 

at undersøge felten, hvis forskeren har kendskab til felten som en almindelig 

observatør (Spradley, 1980, p. 61).  Gold kalder ligeledes denne feltrolle for 

komplet deltager og forklarer, at feltarbejderens identitet ikke er kendt overfor dem, 

hun observerer. Hun interagerer med de observerede og agerer på behørig vis, men 

er aldrig “sig selv” (Gold, 1958, p. 219-220). Denne rolle afføder således etiske 

dilemmaer, hvor forskeren må genoverveje undersøgelsens design, da der skal tages 

hensyn til de relationer, der dannes i feltarbejdet (Kristiansen & Krogstrup, 2009, 

p. 102-104). 

 

OBSERVATION I SPECIALET 

 

Vi kontaktede Randers Regnskovs Skoletjeneste med henblik på et samarbejde og 

kunne hertil få adgang til to undervisningssituationer mellem Randers Regnskovs 

Skoletjeneste og to folkeskoleklasser. Vi tydeliggjorde, at vi ønskede at observere 

undervisningssituationerne og derefter foretage et fokusgruppeinterview med nogle 

af de tilstedeværende elever, der således skulle repræsentere folkeskoleklassen.  

 

Til selve undervisningssituationen præsenterede vi os for klasserne, hvor vi 

tydeliggjorde vores intention med vores tilstedeværelse. Efter endt præsentation 

placerede vi os tre forskellige steder i undervisningslokalet, hvor vi vurderede, at 

vi ikke ville forstyrre selve undervisningen. Vi vekslede således mellem 

feltrollerne, som Spradley kalder den passive deltager og den moderate 

deltager. Idet vi indledningsvist interagerede med eleverne og forklarede vores 

formål, at vi var interesserede i deres naturforståelse, agerede vi inden for rollen 
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som den moderate deltager. Vi vekslede således mellem at opretholde en balance 

mellem at være insider og outsider.  

 

Vores intention var ligeledes at etablere en fokusgruppe efter endt undervisning, 

hvorfor vi, af moralske årsager, fandt det vigtigt at italesætte vores intention over 

for lærer og elever. I denne forbindelse kan vi således reflektere over, hvordan 

empirien ville være blevet indsamlet, hvis vi havde arbejdet ud fra rollen som ikke-

deltagende. I et sådan tilfælde ville hverken lærer, elever eller den ansatte være 

bevidste om, at de blev observeret, og i forlængelse heraf kan vi sætte 

spørgsmålstegn ved, om denne observationsrolle havde givet os adgang til denne 

form for data i første instans.  

 

Den passive deltager kommer til udtryk idet, eleverne, deres lærer og underviseren 

var bevidste om vores placering i lokalet, og at vi var, mere eller mindre, uden for 

deres synsvinkel, hvorfor vi ikke agerede som forstyrrende elementer. Da vi, som 

sådan, ikke var interesserede i det kulturelle samspil mellem eleverne tog vi afstand 

fra den aktive deltager. Vi var således ikke interesserede i, at agere elever, omend 

det kunne have været interessant at sidde til bords med eleverne og diskutere i de 

“summerunder”, som underviseren opfordrede til. Vi tog ligeledes afstand fra denne 

rolle, da vi alle har kendskab til felten og er bevidste om, hvilke regler, der er i spil 

i en dansk undervisningssituation, hvorfor rollen som den passive deltager, ville 

kreere en distance til felten.  

 

Rollen som den passive deltager muliggjorde, at vi kunne distancere os og 

undersøge felten ”udefra”. Vi tillod os ligeledes at tage afstand fra rollen som 

komplet deltagende, da vi af etiske og moralske årsager, ikke ville observere 

eleverne på, hvad vi vurderer, et falsk grundlag. Havde vi arbejdet som komplette 

deltagere, ville vi således føle, at vi bevidst var misledende overfor lærer, elever og 

ikke mindst Randers Regnskovs Skoletjeneste. 
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Vi har i indeværende afsnit omtalt et ønske om at foretage et fokusgruppeinterview, 

hvorfor vi i det følgende vil præsentere teorien bag fokusgruppe og forholde os til 

denne.  
 

FOKUSGRUPPE 

 

Vi har tidligere beskrevet, at vi i vores feltarbejde, vil inddrage andre metodiske 

teknikker, der skal være os behjælpelige med at undersøge feltet. På baggrund heraf 

vil vi i det følgende præsentere fokusgrupper som en metode til at indsamle data. 

Vi vil argumentere for, samt præsentere metodens rationaler og umiddelbart 

herefter, hvorledes vi har tænkt os at opfylde disse i praksis.  

 

Fokusgrupper anvendes som en metode for dataproduktion. Sammen med 

fokusgrupperne anser vi ligeledes specialets deltagende observation, billeder og 

videooptagelser som udtryk for deltagernes sociale og performative handlinger. 

Dette skal forstås således at den dataproduktion, der må forekomme i form af 

tekster, billeder, interviews og videooptagelser, alle er udtryk for, og vil blive 

behandlet som, sociale handlinger (Halkier, 2010, pp. 121–122). 

 

Hvorfor fokusgrupper?  
Fokusgrupper genererer selvsagt data på gruppeniveau. Dette giver undersøgeren 

mulighed for at se på langt flere normative udsagn omhandlende det givne emne, 

end et almindeligt individuelt interview ville kunne afdække. Undersøgeren får 

mulighed for at studere, hvordan individer kollektivt danner mening om et fænomen 

og konstruerer betydninger omkring det (Bryman, 2004, p. 348). Gennem gruppens 

sociale interaktion, deres måde at spørge ind til hinanden på, forklare og uddybe 

deres udsagn gives et indblik i nogle komplicerede betydningsdannelser og sociale 

praksisser. Fokusgrupper producerer altså koncentreret data, der fortæller noget om 

en gruppes sociale normer, interaktioner og fortolkninger (Halkier, 2010, p. 123).  
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Da vi ønsker at undersøge elevernes naturforståelse på gruppe- og ikke individbasis, 

giver det således mening at anvende fokusgrupper, fordi den producerede data 

omhandler den sociale gruppes fortolkninger, deres interaktioner og normative 

processer omhandlende natur (Halkier, 2010, p. 123). Vores forventning er, at 

eleverne muligvis ikke har gjort sig noget begreb om, hvad natur er for en størrelse, 

hvorfor de i fokusgruppeinterviewet netop vil få mulighed for, at diskutere og 

reflektere med de andre deltagere, uddybe egne og spørge ind til andres forståelser 

og erfaringer.  

 

Hvem skal deltage? 

Fokusgruppens deltagere må ikke vælges på baggrund af tilfældigheder. 

Undersøgeren må gøre sig nogle tanker omkring variationen af deltagere, således 

at flest mulige problemstillinger repræsenteres under samtalen. Desuden afhænger 

vidensproduktionen af deltagernes interaktion med hinanden. Gruppen af deltagere 

må hverken være for homogene, da der i så fald kan være for lidt interessant 

interaktion eller for heterogene, da deltagerne kan have svært ved at relatere sig til 

hinanden og chancen for konflikter kan opstå (Halkier, 2010, p. 124). 

Hvorvidt gruppens deltagere på forhånd har kendskab til hinanden eller ej, er også 

af betydning for dataproduktionen. Ved en gruppe deltagere der ikke har kendskab 

til hinanden, må den enkeltes meninger og udsagn ekspliciteres for at gøre sig 

forståelig, hvorimod man i en gruppe med kendskab til hinanden bygger videre på 

den viden, man i forvejen har om hinanden og de socialt genkendelige former. 

Således skabes der rum til, at uddybe fortællinger og perspektiver i et trygt miljø 

(Halkier, 2010, p. 125). Det er dog ofte hensigtsmæssigt at sammensætte en 

fokusgruppe, der indgår i sociale og/eller venskabelige netværk (Schrødder, 2014, 

p. 173).  

 

Antallet af de deltagende i fokusgruppen afhænger af emnet, hvor det kan være en 

fordel at etablere en mindre fokusgruppe, hvis deltagerne har meget at sige. Dette 

kan let opstå, hvis de deltagende er meget involveret eller følelsesmæssigt optaget 

af emnet. I samme ombæring er det ligeledes fordelagtigt med en mindre gruppe, 

hvis emnet er kontroversielt eller af kompleks karakter (Bryman, 2004, p. 351). En 
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større gruppe kan være anvendelig, hvis undersøgeren er interesseret i mange, men 

få forslag, og at de deltagendes involvering skal være minimal. En større 

fokusgruppe kan ligeledes vanskeliggøre at få deltagerne i tale, hvis ikke de har nok 

viden omkring emnet, eller synes at mangle erfaring med samme (Bryman, 2004, 

p. 352).  

 

Deltagerne i vores fokusgruppeinterviews vil have kendskab til hinanden da de går 

i samme skoleklasse. Udover ovennævnte dynamikker, giver det os en forventning 

om, at såfremt de har modtaget undervisning omhandlende natur, må de have et 

nogenlunde ens teoretisk udgangspunkt for diskussion af samme. Som gruppe, er 

deltagerne på forhånd defineret og nøje udvalgt, da vi har søgt skoleklasser, der 

endnu ikke anses for voksne, men som vi forventer, formår at italesætte deres 

refleksioner og meninger på baggrund af deres undervisning og naturforståelse i det 

hele taget. Da vi ikke har kendskab til den enkelte elev på forhånd, vil vi bede deres 

klasselærer om at udvælge 5 elever til at deltage i fokusgruppen. På denne vis, lader 

vi til dels tilfældighederne råde, men vi har bedt lærerne om at selektere på tværs 

af “niveau” for at få et så bredt skel og perspektivering i samtalen som muligt. Dette 

gør sig dog kun gældende for 8. klassen, hvorimod 10. klassen deltager i 

fokusgruppen af egen fri vilje. Dette skyldes, at 10. klasserne havde fri efter endt 

undervisning og brugte således deres fritid på fokusgruppen, hvorimod 8. klassen 

skulle tilbage til skolen og have undervisning. Vi finder det ligeledes vigtigt at 

tydeliggøre, at de udvalgte elever, ikke skal føle sig forpligtet til at deltage i 

fokusgruppen og har således mulighed for at frasige sig deltagelsen. 

 

Forberedelse og afholdelse af fokusgruppe 

Forud for fokusgruppeinterviewet skal undersøgeren forberede interviewets forløb 

og gøre sig nogle overvejelser omkring egen mediatorrolle, hvilket vil blive 

præsenteret senere. Rammerne skal sættes og forklares for fokusgruppen, som 

muligvis ikke har deltaget i et fokusgruppeinterview før og derfor gør sig 

forventninger om, at de stiller op til et almindeligt interview. Derfor er 

introduktionen særdeles vigtig. Her præsenteres mediator og deltagere officielt for 

hinanden, der forklares hvordan interaktionen skal foregå, hvad formålet med 
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fokusgruppen er, hvilken tidsramme den er underlagt og hvem der har adgang til 

materialet, efter endt samtale (Halkier, 2010, pp. 128–129).  

 

Mediatorens rolle skal også forklares. Der findes umiddelbart tre tilgange for 

mediatoren at styre eller guide fokusgruppen på. Den løse eller åbne model 

anvendes, når mediator ingen viden har om emnet på forhånd. Derfor gives 

deltagerne en meget bred ramme at fortælle og perspektivere ud fra. Mediator har 

ingen forståelse for, hvilke mønstre og praksisser der præger netop dette felt, men 

bruger fokusgruppen til undersøgende dataproduktion eller forstudier til kommende 

undersøgelser. En anden mediator tilgang er den stramme model. Her har mediator 

en del viden om emnet og kan derfor stille forholdsvis præcise spørgsmål ligesom 

man vil kunne i et almindeligt interview. Her er der dog fokus på selve indholdet 

og interaktionen blandt deltagerne. Denne tilgang kræver en del styring fra 

mediatorens side, da grupperne normalvis er store for at få så mange forskellige 

synspunkter som muligt. Den tredje tilgang hedder den blandede tragtmodel og er 

en blanding mellem de to førnævnte tilgange. Dvs. at mediator begynder med nogle 

brede spørgsmål for at igangsætte diskussion, perspektivering og interaktion blandt 

deltagerne, men slutter af med en strammere styring for at tilgodese egne 

forskningsinteresser.  

 

Fælles for de tre tilgange er, at mediatoren skal opføre sig som en professionel 

lytter, være opmærksom og muliggøre, fremfor at kontrollere, gruppens sociale 

interaktion (Halkier, 2010, p. 127). Mediatoren skal også sørge for at skabe en 

uformel stemning gennem egen attitude, påklædning og sprog, således at deltagerne 

føler sig trygge nok til at deltage aktivt i samtalen. Hertil er det også vigtigt at 

pointere, at deltagerne selv er eksperter på egne holdninger, erfaringer og 

beretninger og at man som undersøger er der, for at lære af dem og ikke belære 

dem. Det er mediatorens ansvar at deltagerne holder fokus på det valgte emne og at 

få dem til at ytre så mange fortællinger, perspektiver, meninger og erfaringer 

omkring det som muligt.  
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Som mediatorer for vores elevgruppe, vil vi umiddelbart anvende den blandede 

tragtmodel for at deltagerne, til at begynde med, kan tale sig varme og spore sig ind 

på deres og de andres naturforståelse. Vi har en formodning om, at natur som begreb 

er meget abstrakt, især for børn. Derfor har vi en forventning om, at vi muligvis vil 

skulle styre samtalen over i den stramme model, da vi har en del mere teoretisk 

viden om natur og nogle klare spørgsmål vi gerne vil have svar på, eller ønsker 

eleverne diskuterer indbyrdes.  

 

Afsluttende har vi udarbejdet en handlingsplan for facilitering af fokusgrupperne, 

som er at finde i bilag 3. Denne fungerer dels som tjek-guide og dels som 

interviewguide. I handlingsplanen fremgår det blandt andet, hvad vi skal have in 

mente i forhold til egen facilitering. I handlingsplanen har vi tillige udarbejdet 

backup-planer, såfremt den intenderede plan ikke lykkedes. Derudover indeholder 

handlingsplanen de spørgsmål, vi, som udgangspunkt, er interesserede i, at eleverne 

skal samtale med hinanden om. Vi tillader os hertil at afvige fra de nedskrevne 

spørgsmål og stille mere dybdegående spørgsmål, såfremt det skulle blive aktuelt, 

men vi vil som udgangspunkt forholde os til de åbne spørgsmål og senere stille 

mere specifikke og opfølgende spørgsmål.  

 
FOKUSGRUPPE I PRAKSIS 

 

Efter endt undervisning med 8.-klassen udpegede elevernes egen underviser fem 

deltagere, to drenge og tre piger, der skulle udgøre fokusgruppen.  Disse blev ført 

gennem Randers Regnskov og igennem personaleafdelingen, hvor der var booket 

et mødelokale til anledningen. Rent praktisk bad vi eleverne om at placere sig 

således, at der sad to på den ene side af bordet, to på den anden side og én ved 

bordenden. På denne måde sad eleverne overfor hinanden, og vi vurderede således, 

at denne opstilling muliggjorde interaktion, hvorfor eleverne eksempelvis ikke 

skulle læne sig ind over bordet for, at kunne se den, der talte.  

I henhold til fokusgruppen med 10.-klassen var det, som tidligere nævnt, elevene 

selv, der gav udtryk for, at de ville deltage i fokusgruppen. Denne var således 
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bestående af tre drenge og 

to piger. Vi placerede 

fokusgruppen i 

Skoletjenestens 

undervisningslokale, men 

havde samme opstilling 

som med 8.-klassen.  

 

 

Fælles for begge fokusgruppeinterviews var fremgangsmåden. Da vi var to til at 

forestå fokusgruppeinterviewet var vi bevidste om, at én skulle besætte 

mediatorrollen og den anden agere som suppleant.  

Mediator indledte dialogen med at spørge ind til deltagernes navne og alder, hvilket 

gav anledning til en uformel samtale også eleverne imellem. Herefter præsenterede 

mediatoren, endnu engang, hvem vi er og hvorfor vi er interesserede i at høre deres 

perspektiver. Det var hertil vigtigt for os, at tydeliggøre overfor eleverne, at der 

ikke fandtes rigtige og/eller forkerte svar. Mediatoren italesatte ligeledes de etiske 

foranstaltninger og forhørte sig, hvorvidt vi måtte tænde for diktafonen og optage 

deres udtalelser samt tage 

billeder.  

Mediatoren indledte herefter samtalerne med at spørge ind til elevernes syn på 

undervisningen herunder, hvordan det var at få sådan en undervisning, og hvorfor 

de havde valgt at besøge skoletjenesten. Vi havde som supplement til interviewet 

medtaget nogle postkort, der skulle hjælpe eleverne med at italesætte deres syn 

(Strand, 2014, p. 76) og tillige kommentere hinandens. Som 

fokusgruppeinterviewet skred frem blev spørgsmålene mere specifikke og 

opfølgende. Gennemgående for de to fokusgruppeinterviews var, at vi forsøgte at 

skabe uformelle rammer, hvor hver af de 10 involverede fokusgruppedeltagere fik 

mulighed for at få en stemme i rummet.  

 

 

Billede 5 Randers Regnskovs Skoletjenestes fysiske rammer 
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Slutteligt er vi bevidste om, at idet vores speciale omhandler natursyn blandt børn, 

er der nogle etiske foranstaltninger, som vi skal forholde os til, hvilket vi vil 

reflektere over i det følgende.  

 

ETIK 

 

I det følgende afsnit beskrives teorien bag de etiske overvejelser vi har haft i 

forbindelse med indsamling af empiri og særligt i henhold til, at vi taler med børn 

og unge under 18 år. Først vil vi komme ind på de etiske regler, vi henholder os 

under som studerende, og dernæst omtaler vi, hvordan vi anvender etik i både 

planlægningen og i det praktiske arbejde.  

 

Grundlæggende har vi den holdning, at vi som studerende skal være bevidste om 

det ansvar, der medfølger at foretage videnskabeligt arbejde (Popper, 1971, p. 280). 

Der kan argumenteres for, at vi som studerende har mindre ansvar, fordi vi ikke er 

færdiguddannede og først på et senere tidspunkt, eventuelt via ansættelse i 

videnskabeligt arbejde, vil være underlagt etiske regler. Imidlertid er vi enige med 

Karl Popper, når han udtaler: “everybody has a special responsibility in the field in 

which he has either special power or special knowledge” (1974). Således skal vi 

agere etisk proportionalt med, og tage forbehold for den sårbarhed, de kilder vi 

bruger, kan være udsat for. Det samme gør sig gældende med de eventuelle 

resultater vi måtte finde, således, at vores videnskabelige arbejde og resultater ikke 

kan misbruges eller bringe deltagere i forlegenhed. Det er også nødvendigt, at vi 

gør os tanker om utilsigtede konsekvenser vores arbejde kan få, og således forsøge 

at styre arbejdet og processen uden om disse i videst muligt omfang (Popper, 1971, 

p. 283). 

 

Der findes i Danmark etiske regelsæt for forskellige typer forskningsprojekter. For 

de flestes vedkommende træder reglerne i kraft, når der indgår fortrolige 

personoplysninger i et forskningsprojekt, som for eksempel helbredsoplysninger, 

politisk ståsted eller religiøs overbevisning (Svend Brinkmann, 2010, p. 432). I 
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dette speciale anvendes ikke fortrolige personoplysninger, og det er derfor ikke 

juridisk underlagt disse etiske regler.  

 

I dette speciale har vi dels taget stilling til etiske spørgsmål under neksusrammens 

fase engaging og samtidig er det intentionen, løbende at overveje etiske spørgsmål 

i takt med, at vi møder dem i de forskellige arbejdsprocesser. De mikroetiske 

værdier vil vægtes højere end de makroetiske (Svend Brinkmann, 2010, p. 439). At 

vi vælger at arbejde som nævnt her, skyldes det faktum, at en stor del af empirien 

kommer fra børn og unge under 18 år, hvorfor vi skal være ekstra etisk påpasselige, 

da børn ikke i samme grad som voksne, er i stand til at vurdere de konsekvenser der 

måtte være ved at medvirke i et forskningsprojekt (Svend Brinkmann, 2010, p. 

443).  

 

Vi vælger ikke at differentiere mellem skoleeleverne på individbasis, men kalder i 

stedet eleverne for ‘pige’ og ‘fyr’ i forbindelse med taleture i transskriberingerne 

fra både undervisning og fokusgruppeinterview. Denne beslutning træffes fordi det 

i relation til specialets analyse ikke er væsentligt nøjagtigt, hvem der udtaler hvad, 

men derimod er det vigtigt, hvad de udtaler. Vi vælger, ligeledes i fasen engaging, 

at udpege de to af gruppens deltagere, der har størst erfaring i samtale, qua de kurser 

i interpersonel kommunikation, som de har taget under forskellige semestre på 

AAU, til at forestå fokusgruppeinterviewet.  

 

I selve udvælgelsen af de elever der skal deltage i fokusgruppeinterview sker det på 

en tilfældig og ikkediskriminerende måde, således at ingen føler sig fravalgt på 

individplan (Kampmann, 2006, p. 170). Vi har på forhånd talt med 8.-klassens 

lærer, der har indvilget i at udpege nogle elever. Da undervisningen i skoletjenesten 

var slut, udpegede læreren de elever på en overbevisende tilfældig måde. Hvad 

angår udvælgelsen af elever til fokusgruppeinterviewet med 10.-klassen, så havde 

vi ikke talt med deres lærer inden vi mødtes med dem i skoletjenesten. Efter 

undervisningen var der to frivillige elever, der gerne ville være med og da vi 

påpegede, at vi gerne ville have flere med, så kom der, uafhængigt af hinanden, tre 
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elever og tilbød deres hjælp og tid. Hermed blev udvælgelsen tilfældig og samtidig 

havde vi inden fokusgruppeinterviewenes start sikret elevernes autonomi. 

 

Idet vi beslutter at filme, lydoptage og interviewe skolebørnene skal vi ligeledes 

sikre, at der er accept fra såvel børnene som fra forældrene (Kampmann, 2006, p. 

171). For både 8. og 10.-klasse fortalte læreren os, at vi ikke skulle søge tilladelse 

hos forældrene, da disse ved de respektive elevers start på skolen, allerede har givet 

skriftlig tilladelse til skolen, om elevers deltagelse i diverse arrangementer med 

relation til skolen samt at de må blive fotograferet. Emnet naturforståelse er ikke et 

privat og ømtåleligt emne, men vi vælger af hensyn til skoleelevernes anonymitet 

at hemmeligstemple vores speciale, da der kan være passager i empirien, hvor de 

unge eventuelt kan identificeres, som vi ikke er opmærksomme på.  

 

Vi har indtil nu præsenteret og reflekteret over, hvordan vi har forholdt os i 

forbindelse med den indsamlede empiri. Vi har således sammenholdt teori og 

praksis, og i det følgende vil der forekomme et mere beskrivende afsnit 

omhandlende kvalitativ indholdsanalyse. Denne metode vil være os behjælpelig i 

henhold til at bearbejde den data, som vi har indsamlet. Hvordan metoden er 

anvendt i praksis, vil tage sig ud navigating-fasen (jf. Bearbejdning af empiri). 

Årsagen til den beskrivende fremgangsmåde er, at denne metode videnskabeliggør 

vores datahåndtering og fungerer således som belæg herfor.  

 

KVALITATIV INDHOLDSANALYSE 

 

Med udgangspunkt i Yan Zhang (professor i computer videnskab) og Barbara M. 

Wildemuths (professor i informationsvidenskab) Qualitative analysis of content 

(2005) har vi valgt at anvende metoden kvalitativ indholdsanalyse til bearbejdning 

af vores data.  
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Metoden er en proces som, med en induktiv tilgang, kondenserer rå data til 

kategorier og temaer baseret på valide følgeslutninger og fortolkninger. Denne skal 

være os behjælpelig med, at afdække skjulte mønstre, perspektiver og kategorier i 

subjekternes mening om forskellige fænomener og deres syn på den sociale realitet. 

Kvalitativ indholdsanalyse er en subjektiv, men videnskabelig fortolkning, som 

anvendes til at identificere meningen bag subjekternes udsagn (Wildemuth & 

Zhang, 2017, p. 1).  

Der fremhæves tre måder at tilgå den kvalitative indholdsanalyse på. Den første er 

den konventionelle indholdsanalyse, hvor kategorier og koder afledes direkte og 

induktivt fra den rå data. Den anden tilgang er en direkte indholdsanalyse, hvor de 

første kodninger af kategorier sker på baggrund af teorier eller andre relevante fund.  

Herefter fordyber researcheren sig i sin data og analyse, og giver plads til at lade 

temaer komme til syne. Slutteligt findes den summative tilgang, som har karakter 

af en mere kvantitativ metode, da den tæller ord og manifest indhold, for senere at 

inkludere latente meninger og temaer (Wildemuth & Zhang, 2017, p. 2).  

 

For at understøtte undersøgelsens validitet og pålidelighed, indebærer den 

kvalitative indholdsanalyse nogle procedurer for behandling af data. Afhængig af 

undersøgelsens formål kan de forskellige procedurer eller trin tilpasses en mere 

fleksibel eller standardiseret proces. Vi vil i det følgende præsentere de data- 

behandlingsprocedurer som er relevante for indeværende speciale.  

 

Første trin handler om at forberede sine data, som normalvis skal transformeres om 

til tekst, førend analysen kan påbegyndes. I kvalitativ indholdsanalyse er det mest 

almindeligt, at man transskriberer interviews, med det formål at kunne afdække de 

tanker og den adfærd emnet bringer frem i fokuspersonen (Wildemuth & Zhang, 

2017, p. 3).   

Andet trin indebærer at definere nogle analyseenheder i teksten. Dvs. nogle temaer, 

som vil være interessante at belyse. Disse kommer som oftest til udtryk gennem et 

enkelt ord, et udtryk, en sætning eller et helt dokument. Størrelsen på det 

tekststykke researcheren vælger at se på, er uden betydning, sålænge temaet eller 
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emnet er relevant i forhold til undersøgelsesspørgsmålet (Wildemuth & Zhang, 

2017, p. 3).  

 

På det tredje trin udvikles kategorier og kodningsskemaer. Kodningsskemaerne kan 

udvikles med en induktiv og en deduktiv tilgang til dataen. I undersøgelser, hvor 

der ingen teorier benyttes, genereres kategorierne induktivt fra data. Denne metode 

er hensigtsmæssig at bruge, når der skal opfindes nye teorier, i modsætning til, at 

skulle besvare et specifikt undersøgelsesspørgsmål eller verificere en bestemt teori. 

På sidstnævnte vis tilgås data med en deduktiv tilgang, da der vil findes en 

indledende teori eller model, hvorfra researcheren kan basere sin undersøgelse. 

Herfra kan genereres en liste af kategorier, som løbende kan modificeres, mens nye 

kategorier fremkommer induktivt.  

 

Fjerde proceduretrin i den kvalitative indholdsanalyse, taler for, løbende at udvikle 

og validere kodningsskemaer. Således er alle involverede, enige i, kategoriernes 

definition og koder. Dette trin er en iterativ proces, da der gennem hele 

undersøgelsens forløb skal sigtes efter konsekvente kodninger og definitioner af 

kategorier. Lykkedes dette ikke, tages problemet op med research teamet, for at 

revidere kodningsskemaet og herefter fortsætte på ny (Wildemuth & Zhang, 2017, 

p. 4).  

 

Femte og sjette trin omhandler at kode al tekst og herefter, endnu engang, sikre at 

kodningsskemaerne er konsekvente og at researcherne stadig har den samme 

forståelse for anvendte definitioner og koder. Researcheren kan rammes af træthed, 

hvilket fører til fejl og misforståelser, hvorfor endnu et tjek er nødvendigt, for at 

sikre undersøgelsens validitet og pålidelighed (Wildemuth & Zhang, 2017, pp. 4–

5). 

 

Syvende og næstsidste trin drager konklusioner ud fra det behandlede data. Her 

forsøger researcheren at skabe og finde mening i de forskellige kategorier og deres 

egenskaber. På dette stadie kan researcheren undersøge forholdet mellem de 

forskellige kategorier, afdække mønstre og holde undersøgelsen op mod resten af 
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dataen. Dette er et vigtigt trin i analyseprocessen, som primært hviler på 

researcherens ræsonnementer (Wildemuth & Zhang, 2017, pp. 4–5).  

 

På det ottende og sidste trin, skal undersøgelsens metode og fund formidles. Det er 

vigtigt at alle beslutninger og praksisser vedrørende kodninger og metoder belyses.  

En omfangsrig og detaljeret beskrivelse af undersøgelsens fænomen giver læseren 

en god baggrunds- og kontekstforståelse for interessepunktet. Hertil vil 

researcherens fortolkende tilgang vise dennes personlige og teoretiske forståelse af 

det undersøgte fænomen. Derfor tillægges balancen mellem beskrivelse og 

fortolkning en stor betydning, da læseren får et tilstrækkeligt grundlag for at kunne 

forstå begge parametre (Wildemuth & Zhang, 2017, p. 5).  

 

Gennem omhyggelig dataforberedelse, kodning og fortolkning kan resultaterne af 

en kvalitativ indholdsanalyse bidrage til udviklingen af nye teorier, samt 

understøtte og validere i forvejen eksisterende teorier, med omhyggelige 

beskrivelser af det pågældende fænomen  (Wildemuth & Zhang, 2017, p. 11).  

 

Det er vores intention at bruge den kvalitative indholdsanalyse i forarbejdet til 

analysen af fokusgruppeinterviewet, samt efterfølgende til at undersøge, hvad vores 

resultater kan være medvirkende til at understøtte eller bidrage med. Denne 

forarbejdning vil, som nævnt, blive præsenteret i navigating fasen. 

 

 

Vi har i afsnittet ’metode’ redegjort for og præsenteret vores metodiske 

overvejelser. Derudover har vi præciseret, hvordan vi har indsamlet vores empiri 

og tillige forklaret, hvordan vi vil bearbejde denne. I det følgende vil vi præsentere 

de teorier, der skal være os behjælpelig med at analysere den indsamlede data.  
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TEORI 

 

I indeværende afsnit vil vi præsentere, de teorier, der skal muliggøre en besvarelse 

på vores problemformulering. Indledningsvis vil der, som lovet, forekomme en 

præsentation af nexusanalysens teoretiske begreber, herefter et naturhistorisk 

perspektiv, da vi finder det relevant at inddrage, hvordan mennesket gennem tiden 

har forholdt sig til natur. Derefter vil vi inddrage Hans Finks syv forestillinger om 

natur, Jens Christensens model ’natursyn som analytisk begreb’ og slutteligt 

inddrages kapitler fra bogen Greenspeak. Disse vil blive anvendt som teoretisk 

ramme for selve analysen, der kommer i navigating-fasen. Vi mener, at anvendelsen 

af disse perspektiver giver god mening, da de alle belyser en form for temporal, 

rumlig, social og sproglig vinkel på undersøgelsens formål, men stadig holder os 

åbne for, og giver plads til, at belyse andre diskurser, som vores empiri måtte 

åbenbare for os. 
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NEXUSANALYSENS TEORETISKE BEGREBER 

 

Under ’Nexusanalysen og specialets forskningsdesign” forklarede vi, at vi ville 

præsentere nexusanalysens teoretiske begreber, da disse benyttes i analysen. I 

indeværende afsnit vi vil således introducere historical body, interaction order samt 

discourses in place og tillige inkludere støttebegrebet medierende middel. 
 

Historical body 

Historical body er den praksiserfaring, som individet har med sig i en social 

handling. Frem for at anvende Bourdieus (1977; 1998) begreb habitus, har Scollon 

& Scollon anvendt filosoffen Nishidas (1958) ‘historical body’, fordi de mener det 

bedre dækker over den proces, at kroppen kan udføre handlinger uden kognitiv 

aktivitet. Dette sker, fordi handlingen er gentaget så tilpas mange gange, at den er 

lagret i individets krop (Scollon & Scollon, 2004, p. 13).  

  

Interaction order 

Sociale aktører påtager sig forskellige roller afhængigt af, hvem de interagerer med 

og afhængigt af det felt de interagerer i. Scollon & Scollon anvender Erving 

Goffmans (1983) begreb ‘interaction order’ til at beskrive, hvorledes interaktion 

kan udfolde sig vidt forskelligt afhængigt af, hvad der sker mellem sociale aktører 

samt de roller og forventninger mennesker har til hinanden i interaktionen samt for 

eksempel, hvordan det fysiske rum er indrettet, og hvilke kommunikative 

hjælpemidler der måtte være til stede (Scollon & Scollon, 2004, p. 13). 
 

Stedets diskurser 

Scollon og Scollon anvender et tredelt diskursbegreb til i analyseøjemed: diskurs 

med lille d, Diskurs med stort D samt stedets diskurser (Horsbøl & Raudaskoski, 

2016, p. 102). Diskurser med lille d omhandler for eksempel de emner, der tales om 

i en social handling eller en sms-besked, der modtages og er således diskurser, der 

forekommer i forgrunden af det NoP der undersøges. Disse diskurser kører på en 

lille tidsklinge, de dukker op relativt hurtigt og forsvinder relativt hurtigt igen. 
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Diskurser med stort D er emner, der kan siges at køre på en stor tidsklinge, hvilket 

indikerer, at de kører langsommere igennem et NoP end diskurserne på lille 

tidsklinge. Disse Diskurser kan for eksempel omhandle en bygnings arkitektoniske 

udformning eller kommunens lokalplan for området (Scollon & Scollon, 2004, p. 

14). Det tredje diskursbegreb er stedets diskurser, som har betydning for forløbet af 

den sociale handling, der foregår. Rummets indretning, samt tilstedeværende 

medierende midler, er af afgørende betydning for den sociale handling. Al social 

handling foregår i et materielt rum i den virkelige verden og der er forskel på 

handlinger og hensigter. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende et ikke-

dialogbaseret lokale, hvis den sociale handling fordrer dialog. 

 

For alle typer diskurser gælder det, at nogle befinder sig i forgrunden og nogle i 

baggrunden af den handling, man undersøger. Diskurserne i forgrunden er de 

diskurser, der er aktuelle i situationen og i skoletjenesten kan det for eksempel være 

diskurser om adfærd i undervisningssituationer, diskurser om notater som elever 

tager eller diskurser om formidling af viden om natur, idet underviseren netop 

udfører dette. Diskurser i baggrunden er diskurser, der er tilstede, men ikke er 

aktuelle i den konkrete handling. Det kan for eksempel være brandmyndighedernes 

retningslinjer for, hvor mange der må være i lokalet eller det kan være 

rengøringspersonalets turnus for rengøring af lokalet (Scollon & Scollon, 2004, p. 

14). 

 

Medierende midler 

Når der i en medierende handling tages kulturelle artefakter i anvendelse, kaldes 

disse medierende midler (Horsbøl & Raudaskoski, 2016, p. 90). Medierende midler 

kan være mikrofonen der sikrer, at et budskab kan høres i en større sal eller det kan 

være en mobiltelefon, idet den anvendes til at sende en sms (Scollon & Scollon, 

2004, p. 12). I specialet herunder anvendes begrebet primært under 

fokusgruppeinterviewet, hvor vi anvender postkort med forskellige motiver som en 

del af processen, for at få eleverne til at anvende egne ord. Medierende midler 

anvendes tillige i analyserne, hvor det har relevans. 
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NATURHISTORISK PERSPEKTIV 

 

Vi er af den overbevisning, at før end at vi kan undersøge nutidens syn på natur, må 

vi forsøge at forstå fortidens syn på samme. Med afsæt i Liv Oustrup (2004), der er 

Ph.D. i landskabsforvaltning, vil vi beskrive menneskets natursyn fra antikkens 

Grækenland til 1900-tallet efterfulgt af afsluttende refleksioner.  

 

Antikkens Grækenland  
I antikkens Grækenland blev naturen anset som cyklisk. Verden var skabt af 

universet og der blev dyrket forskellige guder og guddommelige magter, såsom 

nymfer og satyrer, hvor mange af disse levede i naturen. Dæmoner blev opfattet 

som en del af indbyggerne, som beboede floder, bække, dale og bjerge, mens 

grækerne selv levede i huse (Oustrup, 2004, p. 42). 

I denne periode blev naturen anset som en kraft, der var forudsættende for 

menneskets eksistens. Alligevel blev naturen ikke dyrket som et rekreativt rum, da 

bl.a. filosoffer levede i byen og tillige var grænsen mellem den græske kultur og 

natur en bymur (Oustrup, 2004, p. 43). På denne måde anså grækerne altså naturen 

som, dét, derude og var således ikke selv en del af naturen. 

                                     

Vores verden fra begyndelsen 

Efter den sidste istid, og efter vores del af verden blev befolket, levede menneskene 

som jægere og samlere, da disse var de vigtigste overlevelsestaktikker. Naturen var 

forudsætningen for menneskets eksistens, hvorfor der formentlig ikke har været et 

skel mellem natur og kultur. Mennesket lærte sig dog at dyrke jorden og høste 

afgrøderne, hvilket medførte at kulturen fik sit indtog og blev en modsætning til 

naturen, der nu blev anset som en vild natur (Oustrup, 2004, p. 43). Til trods for 

denne afstand var mennesket dog stadig afhængig af naturen, da naturen var en 

forudsætning for, at mennesket kunne dyrke jorden. I perioden frem til 

middelalderen, og med befolkningstilvækst in mente, fremtonede den kultiverede 

natur på bekostning af den ukultiverede (Oustrup, 2004, p. 44). 
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I perioden efter sidste istid var mennesket en del af naturen og levede i harmoni 

med den, men da mennesket udviklede sig og begyndte at tæmme naturen i form af 

at dyrke jorden, stillede de sig dermed over for den. Alligevel var mennesket 

afhængig af naturen, da en enkelt afvigelse fra naturens side eksempelvis kunne 

forårsage, at høsten slog fejl, at byttedyrene blev væk eller, at dyr såvel som 

mennesker frøs ihjel. 

  

Middelalderen (år 500-1500) 
Troen på den ene og almægtige hersker var i middelalderen meget fremtrædende. 

Troen blev sidestillet med viden og naturen var noget, som Gud havde skabt, hvori 

skaberens orden blev afspejlet. Der herskede ligeledes ingen tvivl om, at Gud havde 

skabt verden til fordel for mennesket (Oustrup, 2004, p. 44). Meget lig antikkens 

Grækenland blev bymuren grænsen mellem kulturen og naturen, hvor mennesket 

stod overfor naturen på en ny måde, da den blev opfattet som ukontrollerbar 

(Oustrup, 2004, p. 45). Naturen blev anset som et bosted, for hekse, trolde og 

elverfolk, som forsøgte at lede rettroende mennesker i uføre. Middelalderens 

natursyn var til en vis grad ambivalent, da naturen blev anset dels som Guds værk 

og dels som noget laverestående end mennesket (Emmeche & Bredsdorff, n.d., s.v. 

natur). 

  

Renæssancen (år 1400-1600) 
I renæssancen fik filosofferne større opmærksomhed og spillede således en større 

rolle, hvilket var medvirkende til at tydeliggøre forskellen mellem kultur og natur, 

der stadig var opdelt vha. bymuren. Der blev lagt stor vægt på naturalistiske 

gengivelser af verden, hvilket muliggjorde et større fokus på sanserne. Disse 

gengivelser kom til udtryk gennem kunsten, hvor kunstneren havde mulighed for at 

eksplicitere sine sanser. Verden blev stadig betragtet som gudsskabt, hvor naturen 

havde symbolværdi, da dennes elementer var kreeret af Gud (Oustrup, 2004, p. 

45).   

I indeværende periode skete der dog en udvikling i menneskets forståelse, da 

Nikolaus Kopernikus (1473-1543) beskrev solen som værende centrum for vores 

planetsystem fremfor jorden. Galileo Galilei (1564-1642) forsvarede Kopernikus’ 
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astronomiske ideer og mente, at menneskets sanser satte begrænsninger for dens 

viden, hvorfor eksperimenter skulle danne grobund for naturerkendelser, hvorved 

mennesket var kilden til viden (Oustrup, 2004, p. 46). Sanserne blev anset som 

sekundære, da disse kunne bedrage. Naturen fremstod som en maskine, hvis 

fænomener var forklarlige, da disse kunne iagttages, og eksperimenter muliggjorde, 

at naturen kunne kortlægges, hvorved naturlove kunne beskrives. “Naturen 

ændrede sig derfor fra at være et rum, hvori Guds sande tale kunne læses, til at 

være et rum for menneskers udfoldelse og besiddelse”.  (Oustrup, 2004, p. 47) 

Det var således i renæssancen, at de første tegn på den naturvidenskabelige tradition 

viste sig, da datidens astronomer og filosoffer satte spørgsmålstegn ved jordens 

placering. Sanserne blev tilsidesat og naturen var således kun for dem, der 

uddannede sig og eksperimenterede.  

 

Oplysningstiden (år ca. 1690 - 1800) 

Den franske forfatter Voltaire (1696-1778) var inspireret af filosofi og 

naturvidenskab, og anses i dag for at være en af periodens vigtigste tænkere. 

Voltaire mente, at samfundet skulle indrettes efter menneskets egen fornuft og ikke 

kirkens opfattelse (Oustrup, 2004, p. 47). Voltaire opfattede verden ud fra 

præmissen om, at naturen var ukontrollerbar og dermed tilfældig, hvorfor 

mennesket selv kunne skabe deres egen lykke. Den franske forfatter og filosof Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778) tydeliggør i sit værk Émilie, at alt, hvad Gud skaber 

er godt, men at mennesket tvinger naturen til at opføre sig på en anden måde end 

det måske er tiltænkt (Arler, 1997, p. 6). Som udgangspunkt mente Rousseau, at 

menneskene var gode og at samfundet gjorde dem onde og at menneskene gennem 

selvrefleksion kunne opnå den frihed, der oprindeligt lå i dem (Oustrup, 2004, p. 

47).  

I oplysningstiden var filosofferne ikke i tvivl om, at Gud havde skabt verden, men 

der blev alligevel sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Gud blandede sig i verdens 

gang. Der skete således et skred med Rousseau i forbindelse med naturforståelsen, 

da han ikke anså naturen som “det derude”, men derimod fokuserede på naturen i 

mennesket. Dette skred medfødte en langsom forskydning fra fokus på Gud til 

fokus på subjektet selv.  
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Romantikken (ca. år 1800 - 1870) 

Det ændrede fokus på mennesket som erfarende subjekt medførte en ændret 

menneskeforståelse, hvor subjektet blev et anerkendt begreb, hvormed følelser og 

fornemmelser blev gyldige. Inden for romantikken var det særligt i digtningen at 

natursynet var mere fremtrædende, da digteren formåede at være ét med sine digte, 

som kom til udtryk gennem beskrivelser i og af naturen. (Oustrup, 2004, p. 50). 

Forskellige filosoffer og digtere beskrev, hvorledes mennesket nød naturen som et 

landskab. Det, at kunne se naturen som et landskab, betød, at mennesket uden noget 

formål skulle begive sig ud i naturen, som menneske, hvorved landskabet blev 

bundet til den sansende betragtning. Landskab blev teoretisk inddelt i smukke, 

sublime og pittoreske. Det smukke var det kultiverede, hvor mennesket havde sat 

sine spor, det sublime var en modreaktion på det smukke og det ukultiverede blev 

betragtet som æstetisk pirrende. Den ukultiverede natur såsom bjerge, have, skove 

og tordenvejr blev dyrket i romantikken og anset som Guds skaberværk. I 

havekunsten var den sublime oplevelse svær at fremkalde, hvorfor disse oplevelser 

blev iscenesat, hvorved det pittoreske landskabsideal opstod (Oustrup, 2004, p. 51-

52).   

 

Den øvrige del af 1800-tallet 

I løbet af 1800-tallet kom det endelige opgør med den gudgivne natur, hvor mange 

naturvidenskabsfolk, havde forsøgt at forklare dyrearters tilpasningsevner. I 1871 

fremsatte Charles Darwin (1809-1882) teorien, der knyttede en forbindelse mellem 

mennesket og aben. Til trods for at Darwin med sin teori tydeliggjorde menneskets 

forbindelse til naturen, var det ikke den opfattelse, at mennesket var en del af 

naturen, som slog igennem i samfundet i denne periode (Oustrup, 2004, p. 53). 

 

1900-tallet 

Omkring århundredeskiftet havde mennesket udviklet viden og evner til at foretage 

ændringer i naturen, såsom at grave kanaler og floder, hvilket medførte en ændring 

i naturforståelsen, der nu lød på, at naturen var til for mennesket. Da disse ændringer 

skulle forbedre menneskets levemuligheder, blev naturen opfattet som noget, der 

var til for mennesket (Oustrup, 2004, p. 54). En præmis indenfor 1900-tallet var, at 
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naturen var noget mennesket havde brug for, i en eller anden forstand, og dermed 

en nødvendighed (Oustrup, 2004, p. 55-56).  

 

Afsluttende refleksioner 

En kort historisk gennemgang af hvordan naturforståelse har set ud i de forskellige 

perioder, har fået os til at reflektere.  

Med dette naturhistoriske perspektiv er vi blevet bekendt med det dualistiske 

natursyn, der har fundet sted siden antikkens Grækenland, hvor mennesket har sat 

sig i opposition til naturen. Vi finder det interessant, at denne oppositionering er 

fremtrædende, når nu mennesket rent praktisk har levet af naturen og naturen har 

været en forudsætning for menneskets overlevelse. Naturen er tillige gennem 

historien blevet sat i forbindelse med noget guddommeligt - Guds ord kunne læses 

gennem naturen, og denne forståelse har gradvist ændret sig gennem udviklingen 

af naturvidenskaben. Vi kan hertil undre os over, om dette guddommelige 

perspektiv har været årsag til, at natursynet ikke har været konkret og fastholdt frem 

til i dag.  

 

Vi finder det også interessant, hvordan bymuren er fremtrædende gennem flere af 

perioderne, både som en fysisk, men også en mental mur. Vi har lært, hvordan den 

adskiller mennesket fra naturen, holder noget inde og noget andet ude, men med 

forskellige formål gennem tiderne. Bymuren er til stadighed et omdiskuteret 

fænomen. Med globaliseringen in mente vælter vi murene og byder forskellige 

kulturer ind i vores land. Med indvandring af flygtninge in mente rejser vi muren 

igen og barrikaderer os fra det fremmede og 'ukultiverede'. Af historiske mure 

findes Den Kinesiske Mur og Berlinmuren, og senest har vi hørt ’mur’ omtalt af 

den amerikanske præsident Donald Trump, der vil bygge en mur mellem USA og 

Mexico. Muren er en afgrænsning, der skiller to elementer fra hindanden. Når 

politikerne ønsker at afgrænse os fra de nyligt tilkomne ulve, ved at spærre dem 

inde i indhegninger, kan det tolkes som om, at den vilde natur skal holdes på 

afstand, fordi mennesket skal beskyttes. Når vi kan finde bymuren så langt tilbage 

i tiden, er den måske et rent og skært udtryk for menneskets overlevelsesinstinkt. 
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I dag er vi bevidste om, at vores daglige handlinger i en eller anden grad afspejles 

i naturen og at dét vi forbruger i Danmark, kan have betydning for regnskovens 

tilstand i Sydamerika. Til trods for at Danmark er et lille land, bidrager vi stadig til 

den globale opvarmning eksempelvis i form af de mange køer, der udleder CO2 

eller ved ikke at genanvende vores affald. Den måde vi forstår naturen på, har 

betydning for, hvordan vi behandler den og dét, der i Danmark defineres som natur, 

defineres sandsynligvis ikke på samme måde i andre lande og kulturer. Uanset om 

naturen ses ud fra et guddommeligt, historisk, humanistisk eller naturvidenskabeligt 

perspektiv, er vi dog af den forståelse, at naturen er en præmis for vores overlevelse.  
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FINKS SYV FORESTILLINGER OM NATUR 

 

I det følgende vil vi præsentere den danske filosof Hans Finks (2003) syv 

forskellige forestillinger om natur. Det er vores forventning, at vi kan holde 

elevernes udtalelser op imod de syv forestiller om natur, og dermed trække 

paralleller mellem eleverne og forestillingerne. Dette skal bevirke en nærmere 

forståelse af, hvilke eller hvilket natursyn eleverne har. 

  

Naturen som det uberørte  

Denne forestilling omhandler, at naturen ikke er berørt af menneskehænder. I denne 

forbindelse adskiller Fink kultur og natur og eksemplificerer, at råt kød er natur, 

men bearbejdet kød er kultur (Fink, 2003, p. 30). Den uberørte natur er forklaret 

meget bogstaveligt, da det eksempelvis tydeliggøres, at nyfalden sne i polarområder 

indeholder partikler fra henholdsvis skorstene og udstødningsrør, hvorfor 

polarområder ikke kan kaldes uberørt natur (Fink, 2003, p. 31). 

De områder i verden, hvor mennesket ikke har sat sine spor, kategoriseres således 

som natur, hvorimod de steder, hvor mennesket, i større eller mindre grad, har sat 

sit aftryk, kaldes kultur og er således ikke helt natur. Vi kan således sætte 

spørgsmålstegn ved, hvor meget “ren” natur, der egentlig eksisterer lokalt såvel 

som globalt, da der formentligt ikke er mange steder, der ikke er under opsyn eller 

under en form for menneskelig reglement.  

 

Naturen som det vilde 

Når man ser naturen som det vilde skelnes der mellem det dyrkede og udyrkede 

land. Naturen er de områder, hvor mennesket sjældent eller aldrig sætter sine spor 

såsom bjerge, moser, urskov og ørkner. Naturen er dog også skove, heder og 

strande, der ofte får besøg af mennesker, hvor mennesket udnytter naturens 

ressourcer i form af jagt, fiskeri, indsamling af frugt, bær mm. (Fink, 2003, p. 31). 

Naturen står overfor kulturen og anses som dét, der er i samme vilde tilstand som 

for 10.000 år siden. Med andre ord går grænsen i mennesket mellem vores instinkter 

(jagt, overlevelse) på den ene side og selvbeherskelse (kulturen) på den anden side 

(Fink, 2003, p. 32). 
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Naturen som det landlige 

For mange danskere sættes naturen op imod forskellen på land og by, og i denne 

forbindelse anses en bondegård med græssende kvæg for værende natur. Denne 

forestilling står således i kontrast til den vilde natur, da denne forestilling skelner 

mellem dyrkede og udyrkede land. Naturen stopper ved grænsen for bymæssig 

bebyggelse eller, sagt med et naturhistorisk perspektiv, ved bymuren. Strande, 

golfbaner, skove, sommerhusområder anses ligeledes som natur, og naturen bliver 

således brugt som et rekreativt område. Storbylivet, der inkluderer en særlig form 

for civilisation og indendørskultur, er, i henhold til denne forestilling, naturens 

modsætning (Fink, 2003, p. 32).  

 

Naturen som det grønne 

Forestillingen om naturen som det grønne knytter sig til kontrasten mellem det 

organiske, levende og lavteknologiske over for det mekaniske, syntetiske og 

højteknologiske. Naturen kan komme til udtryk i haver, potteplanter, akvariefisk og 

står i modsætning til eksempelvis cement og asfalt. I forestillingerne omhandlede 

det uberørte, det vilde og det landlige ville ressourcer såsom træ, bomuld, læder og 

papir blive anset som modsætninger til natur. Disse produkter har dog vundet indpas 

de sidste årtier og kategoriseres som naturprodukter, da der er dukket mere 

syntetiske produkter op såsom spånplader og betonelementer (Fink, 2003, p. 32). 

 

Naturen som det fysiske 

Forestillingen er forbundet med naturvidenskabens fysik, hvor naturen kan måles 

og vejes gennem massefylde, energi, partikler, felter mm. Denne forestilling tager 

således afstand fra naturen som det subjektive, sociale, kulturelle og symbolske 

(Fink, 2003, p. 33). Spørgsmål omhandlende menneskelig indgriben på et område 

eller, hvor meget natur vi har tilbage i Danmark eksisterer ikke i denne forestilling, 

da alle ting følger fysikkens love. “Det er netop kendskab til fysikkens love, der har 

været den afgørende forudsætning for at grænserne til det uberørte, det vilde og det 

landlige er flyttet længere og længere ud” (Fink, 2003, p. 34).  
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Naturen som det jordiske  

I de forrige forestillinger bliver natur omtalt som “det derude”, hvorimod denne 

forestilling fokuserer på “det hernede”. Fink forklarer, at måden at omtale natur på 

er blevet påvirket af troen på, at der findes en guddommelig skabermagt, som 

mennesket rent legemligt er en del af, hvilket vi kan opfatte gennem vores fem 

naturlige sanser og vores naturlige fornuft (Fink, 2003, p. 34). Menneskelivet 

indgår i naturen og er således ikke en modsætning til den.  

 

Naturen som det hele 

Naturen er verden, universet, kosmos. I denne forestilling er naturen det, der kan 

opleves på begge sider af enhver grænse (Fink, 2003, p. 35). Naturen skal altså ses 

som en kraft, hvori alle de forskellige natursyn indgår.  

 

Afsluttende refleksion 

Disse syv forestillinger om natur, mener Fink, er genkendelige for alle, der kan tale 

det danske sprog. Forestillinger supplerer og modsiger hinanden, hvilket gør det 

vanskeligt, at tale om natur, da der tales ud fra forskellige forestillinger. Derfor 

mener Fink, at vi må være præcise, når vi taler om natur (Fink, 2003, p. 35). Uanset 

hvilke af de syv forestillinger et individ har, rejser den enkelte forestilling 

forskellige problematikker. Finks pointer er, at naturen er et mangfoldigt og 

flertydigt begreb, der er mere komplekst end som så.  

 

Idet naturen ifølge Fink er et mangfoldigt begreb, inddrages de syv forestillinger 

som et analytisk værktøj, da de tydeliggør forskellige forestillinger. Intentionen er, 

at de syv begreber skal hjælpe os med at danne et overblik over, og give os et indblik 

i, elevernes natursyn eller forestilling herom.   

 

Sluttelig sætter vi spørgsmålstegn ved, hvordan disse forestillinger har fået sit 

udtryk og undrer os over, hvorfor der ikke er forestillinger, der er af mere filosofisk 

karakter, når nu Fink er fra denne retning. Med filosofisk karakter mener vi, at der 

eksempelvis ikke er en refleksiv forestilling. Derudover undrer det os, at han 

inddeler naturen i syv forestillinger, når nu den syvende omfavner det hele.   
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Indtil nu, har vi under afsnittet ’teori’, beskrevet teorien og herefter reflekteret over 

dens anvendelse. Årsagen hertil skyldes, at de foregående præsentationer ikke har 

tilbudt konkrete analytiske værktøjer, udover nexusanalysens teoretiske begreber, 

der kan tilknyttes analysen, hvorved det gav mest mening, at danne os et samlet 

overblik efter endt præsentation. I det følgende vil vi kombinere den enkelte teori 

med vores anvendelse af samme og derved reflektere over teorien, samt hvordan vi 

anvender dens begreber.  
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NATURSYN SOM ANALYTISK BEGREB 

 

Jens Christensen (2012) har udfærdiget et forslag til natursyn som analytisk begreb, 

som angivet i nedenstående figur (Christensen, 2012, pp. 39–40).  Under 

overskriften “Natursynet på spørgsmål -  i dets relation til etik. Natursynet til debat 

og naturbeherskelsens problem” stiller Christensen spørgsmålet: “Hvordan bør vi 

handle med naturen, og med hvilken begrundelse? (Christensen, 2012, p. 33).  

  

Vi vælger at tage denne model i anvendelse i analyseafsnittet som hjælp til at 

definere, hvilke bestanddele et natursyn består af, samt hvordan disse influerer 

hinanden ifølge Christensen. Selve begrebet ‘natur’ kigger vi nærmere på under 

afsnittet begrebsafklaring. 

 

Med modellen ‘natursyn som analytisk begreb’ vil vi forsøge at forstå, hvad der er 

på spil i erfaringsverdenen hos de elever, vi interagerer med i de to 

fokusgruppeinterviews.  

 

 
Figur 3 Frit efter Jens Christensens figur ‘Natur som analytisk begreb’ (Christensen, 2012, p. 40) 

 

De fire begreber i ovenstående figur er:  

• Synsfeltet afgrænser naturbegrebet og naturen er det sete. Synsfeltet er det, 

bevidstheden er rettet imod, det man ser og “Naturen er det fænomen, som i en 
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given sammenhæng er i vort synsfelt, når vi anvender ordet natur” 

(Christensen, 2012, p. 39). Hvad vi ser, som natur, afhænger af den enkeltes 

naturbegreb. 

• Synsvinklen er den måde man ser på, hvordan der ses. Synsvinklen består af de 

forestillinger og værdier, som forbindes med naturbegrebet. “Det er måden på 

hvilken vi forstår og forholder os til det fænomen, der i en given sammenhæng 

er i syne som natur” (Christensen, 2012, p. 39). 

• Position er stedet, hvor den som betragter står. Det er det standpunkt, der er 

udgangspunkt for det som ses i en bestemt synsvinkel og med et bestemt 

synsfelt. Når standpunktet vælges, er det under indflydelse af det specifikke 

natursyn og naturbegreb, der optræder i situationen. 

• Betydningssfæren er positionens baggrund og er dermed grundlaget for, hvorfor 

positionen er netop, hvor den er, samt hvorfor synsvinkel vinkles og synsfeltet 

ses som de gør i en given kontekst. Betydningssfæren er tegnet med stiplet streg 

for at indikere at begrebet kan være diffust (Christensen, 2012, pp. 39–40). 

 

Med denne model og disse begreber ønsker vi at undersøge, hvorledes elevernes 

natursyn tager sig ud i forskellige kontekster. Idet vi anvender andre 

analysemetoder også, er det interessant, om vi finder de samme natursyn som 

fremkommet med nævnte metoder. Christensens ’natur som analytisk begreb’ kan 

anvendes alene eller til at sammenligne andre natursyn.  
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GREENSPEAK  

 

Det følgende afsnit er skrevet på baggrund af “Greenspeak - A study of 

environmental discourse” af Rom Harré, Jens Brockmeier og Peter Mühlhäusler 

1999.  

 

Med udgangspunkt i Greenspeak og dennes perspektiver på natur- og 

miljødiskurser, vil vi med dette afsnit præsentere, hvilke aspekter af Greenspeak vi 

allerede nu finder interessante at anvende i det kommende analysearbejde, samt i 

de refleksioner og diskussioner der må komme heraf.  

 

Afsnittet vil først præsentere forfatternes formål med Greenspeak, og herefter stille 

skarpt på de enkelte aspekter vi vil anvende i senere analyse. Disse omhandler tid, 

sted, medier og fire kriterier for at undersøge elevernes sproglige 

tilstrækkeligheder. Undervejs vil der være underafsnit, som forklarer hvorledes vi 

forventer at bruge de forskellige begreber i analysen.   

 

Hvad er Greenspeak?  

Ordet Greenspeak er opfundet af bogens forfattere, som har rødder i lingvistik og 

filosofi. Greenspeak er tænkt som et altomfattende miljøbegreb, som dækker over, 

hvordan miljøet omtales på skrift, i tale og billedligt. Dette skal medvirke til at 

skabe opmærksomhed omkring miljømæssige diskurser. 

 

Bogen fokuserer på de lingvistiske, filosofiske, psykiske og kulturhistoriske aspekter 

af miljøets diskurser - dét forfatterne omtaler som Greenspeaks dialekter. Disse 

undersøges blandt andet ved at belyse, hvilke sproglige midler og forsvarsteknikker 

fortalere for begge sider af miljødebatten benytter. Forfatterne mener, kort sagt, at 

tiden er inde til at økologi- og miljøstudier får et mere sprogligt fokus, da de over 

mange år har forsøgt at forstå meningen i de konfliktfyldte og dommedagslignende 

historier, der fortælles om miljøet. Harré et.al mener ligeledes, at der er grundlag 

for at foretage flere undersøgelser, da miljøforskere har givet udtryk for, at de ikke 

har haft et tilstrækkeligt dækkende sprog, ej heller de lingvistiske ressourcer til at 
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lave deres studier. Med Greenspeak forpligter forfatterne sig altså til, at bidrage 

med et miljøsprog, der kan raffinere vores lingvistiske evner til at diskutere 

miljømæssige emner på et tilstrækkeligt oplyst niveau. De anser det som deres 

opgave at bidrage med bud på en fælles og generel miljødiskurs (Harré et al., 1999, 

p. ix).  

 

Forfatterne mener, at differentiere sig fra andre lingvisters hypotese om sproget som 

et selvstændigt organ, som kan studeres uden at have dets brug, funktioner, historie 

mv. in mente. Harré et.al er af den overbevisning, at mening opstår i de faktiske 

diskurser, der finder sted, når mennesker interagerer i specifikke sociale, kulturelle 

og historiske kontekster, og at praksis og kultur, i lige så høj grad som selve sproget, 

er af fundamental betydning i sprogstudier (Harré et al., 1999, pp. vii–ix, pp. 1–3). 

Underliggende disse kontekster findes variablerne tid og rum, som forfatterne 

løbende behandler gennem bogen. I Greenspeak er tid og rum essentielle og 

uundgåelige faktorer, fordi der i præsentationen af globale og miljørelaterede 

emner, oftest findes et lag af noget, der haster eller er i krise og er medvirkende til, 

at komplicere miljødiskussionen yderligere (Harré et al., 1999, p. x). Vi vil derfor 

præsentere variablerne tid og rum i de næste afsnit, hvis hovedaspekter vi har til 

hensigt at holde vores empiri op imod. Herefter følger afsnit om medier og de fire 

sproglige tilstrækkeligheder.  

 

Tid  

Ifølge Greenspeak omhandler alle miljømæssige diskurser generelt set et 

tidsperspektiv, som forsøger at håndtere den krisetid, som det opfattes, at vi lever i 

nu. Når vi taler om miljøet, er det således altid i temporale termer, da et stillestående 

og uforandret miljø, selvsagt, ikke vil fange vores interesse eller give anledning til 

en større diskussion.  

Selvom det kan synes, at temporale diskurser kan behandles som et enkeltstående 

diskussionsemne indenfor miljøproblematikken, er de mere kompliceret end som 

så.  

Når vi taler om naturen, vil der implicit altid være et dikotomisk mønster, såsom 

naturen over for kulturen, objektiv tid over for subjektiv tid og historisk tid over for 
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personlig tid. Herudover findes endnu en flerlaget konstruktion af temporale 

diskurser, nemlig tid, opdelt i naturlig, kulturel og individuel tid. Disse tre 

temporaliteter kan implicit være behjælpelige med at finde og skabe mening og 

viden (Harré et al., 1999, p. 122). hvorfor de vil blive præsenteret i det følgende.  

 

I den naturlige tid tages der udgangspunkt i den aktuelle dag og den kronologi, som 

vi over hele verden kender som vores kalender og klokkeslæt. Ved hjælp af disse 

kan astronomiske og fysiske begivenheder kortlægges, blandt andet på grund af 

Newtons forestilling om absolut tid, som var medvirkende til at skabe en forståelse 

for en naturlig lineær tidsplan (Harré et al., 1999, p. 122).     

 

I den kulturelle tid har vi at gøre med de historiske og sociale forestillinger om tid. 

Disse indebærer intellektuelle, kunstneriske og religiøse ideer omhandlende 

temporale processer og udvikling (Harré et al., 1999, p. 122). I den kulturelle tid 

undersøges ikke blot forskellige sociale organisationers forståelse af tid, men også 

baggrunden for, den netop præsenterede, naturlige tid samt dennes teoretiske 

herredømme og status som en naturlig og transhistorisk konstruktion. For at forstå 

denne naturlige tid må vi eksplicitere vores kultur-historiske betingelser, vores 

sociale og moralske leveregler og den historiske semantik, som er grobund for den 

kulturelle tid. 

Ved dette forstår vi, at den naturlige tid altid er underliggende den kulturelle tid. 

Den kulturelle tid kan altså ikke eksistere uden den naturlige. Kulturen søger at 

forstå den naturlige tid ved at skabe et system, der kategoriserer den inden for 

ovenstående kulturelle betingelser, imperativer og ideer.   

 

Den individuelle tid omhandler individets egen-tid, som konstrueres på baggrund 

af dennes psykologiske og diskursive felter. Den individuelle tid kommer til udtryk 

gennem fortællingen af livshistorier, som naturligvis også er relateret til den 

naturlige og kulturelle tid. For Greenspeaks vedkommende er den individuelle tid 

særligt interessant, da det er her, at miljøforkæmpere og grønne fortalere kommer 

til deres ret, med deres passioneret engagement (Harré et al., 1999, p. 119-123.  
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De tre tider er afhængige af hinanden. For at skabe mening med dem, tilføjes endnu 

tre tidsmodaliteter; fortid, nutid og fremtid, og med disse er det op til den enkelte, 

løbende at konstruere og rekonstruere det altid forandrende nu (Harré et al., 1999, 

p. 122) 

Nutiden præsenteres som resultatet af fortidens konsekvenser, men også som en 

platform for fremtidens komme. Fortiden og fremtiden er altså iboende nutiden 

(Harré et al., 1999, p. 7). 

 

Når forskellige samtalepartnere positionerer sig i miljødiskurserne, vil man opdage, 

hvordan deres temporale referencer bliver til udtryk for deres egne moralske 

vurderinger og æstetiske værdier. Parterne repræsenterer forskellige kulturelle 

systemer af temporale koncepter. Ved dette forstås, at vi ved at forstå parternes 

sproglige implikationer, kan afkode meningen bag deres kultur-historiske kontekst, 

og til syvende og sidst forstå en bestemt type af menneskeliv. Omtales dette 

menneskeliv som noget, der er forbundet med naturen, vil parternes temporale 

referencer være cirkulære og rytmiske, og associeres med noget der er “varmt”, 

modsat fysikken, som repræsenterer noget lineært og abstrakt, og forbindes med 

noget der er koldt, destruktivt og forudbestemt. Natur og tid bliver altså en platform 

for kulturelle projektioner (Harré et al., 1999, p. 8) 

 

Med inddragelse af de forskellige tidslinjer, udvider vi vores måde at forstå tid på. 

Vi får noget konkret at forholde os til i analysen af elevernes temporale ytringer og 

hvorledes de anvender deres egen tid over for, og i, den kulturelle og naturlige tid.  

 

Sted 

Som endnu en stor diskurs indenfor Greenspeak, finder vi begrebet sted. Ifølge 

Greenspeaks forfattere observerede man i et casestudie, hvordan kodninger af 

naturen skete på baggrund af det specifikke kulturelle felt, hvori natur blev omtalt. 

Eksemplet på dette var to retoriske forskelligheder omhandlende et naturreservat i 

West Massachusetts. I gruppedebatterne blev reservatet omtalt som “the mountain” 

og “the land” på den ene side, og “the project” og “the property” på den anden side.  
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For nogle var bjerget “the land up there” en forlængelse af byen og dét, bjerget 

stillede til rådighed, skulle behandles med respekt. 

Alle de repræsenterede diskurser indeholdt altså deres eget kulturelle sprog af 

stedlige referencer. De involverede afbilledede naturreservatet i præcise 

geosymbolske værdisystemer fra det specifikke, fysiske og kulturelle sted, hvorfra 

de så det. Med andre ord, alt efter hvilket værdisæt, hvilke normer og hvilken kultur 

vi tilhører, så taler vi ud fra dét, selv når vi omtaler geografiske steder og rum.  

Løsningen på ovenstående opponenters diskussion var, at finde en fælles diskurs 

om naturreservatet, som hverken var “up there” eller “down there” - altså en fælles 

måde at tale om problematikken og løsningen på (Harré et al., 1999, p. 19). 

 

Med inddragelse af Greenspeaks sted diskurs, forventer vi at kunne undersøge 

noget om elevernes værdier, normer og kulturelle ophav, ved at se på, hvordan de 

omtaler forskellige geografiske lokationer og rum. 

 

Medier: 

Ifølge Greenspeaks forfattere har diskussionerne, de videnskabelige facts, 

rovdriften af naturen og det sprog vi anvender til at omtale alt dette, eksisteret i 

mange århundreder. Intet af det er nyt. Dér hvor vi adskiller os idag er, at vi via 

teknologiske fremskridt, særligt globale mediesystemer, har skabt en ny 

verdensomspændende opmærksomhed på, erkendelse af og løfte om en global 

strategiplan. Således har miljødiskurserne fået nyt liv og gjort det muligt at 

påbegynde et globalt fællessprog som Greenspeak (Harré et al., 1999, p. 15-16).  

 

Netop denne globalisering af diskursgenre er det 20. århundredes største 

teknologiske gennembrud (Harré et al., 1999, p. 12). Et eksempel herpå er Rio- 

konferencen i 1992, hvor man for første gang, ved hjælp af tidligere nævnte 

teknologiske fremskridt, adresserede hele verden på én gang i samme tidsrum. 

Konferencens tv-produktionshold igangsatte simultant live tv-udsendelser med 

fokus på miljøproblematikkerne fra antarktis, Amazonas, Los angeles, middelhavet, 

NASA og fra selve konferencen i Rio. Rapporterne fra de forskellige lokationer, 

sammenlignede forureningsmålingerne fra dagen, mod tidligere målinger for 10, 
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100 og 10.000 år siden. Hertil gav de også deres bud på, hvordan fremtiden så ud 

ved hjælp af avanceret tekniske grafer og video simulationer. TV- produktionen 

ved Rio-konferencen formåede således, at kombinere forskellige geografiske 

verdensomspændende lokationer (sted) med “real time”(tid), som foregik under 

selve tv-udsendelsen. Her var verden altså vidne til en diskursiv universalisering af 

et fælles globalt “nu” for at understrege én verden, én tid (Harré et al., 1999, p. 16-

17. Tyve år tidligere var man blevet introduceret for universelle begreber som 

“global tankegang”, “global opfattelse”, “holistisk tilgang” og “én verden” dannet 

under UNs “Environmental Conference”, men først i 1992 lykkedes det altså, for 

en kort stund, at skabe et fælles miljøsprog (Harré et al., 1999, p. 12-16).  

 

Ved inddragelse af medieperspektivet vil vi se på hvorledes eleverne påvirkes af 

medierne idag. På trods af, at Greenspeaks pointer er snart 20 år gamle, er de stadig 

relevante for vores samtid. Vores kommunikationskanaler er stadig tiltagende og vi 

har nu, mere end nogensinde før, et større indblik i, hvad der foregår rundt omkring 

i verden.  

 

De fire sproglige tilstrækkeligheder 

Ifølge Greenspeaks forfattere er der en uoverensstemmelse mellem de leksikalske 

ressourcer vi har til rådighed, for at kunne diskutere miljøproblematikkerne på 

tilstrækkelig vis. Dette aspekt af Greenspeak er forsøgt imødekommet af 

professionelle sprogplanlæggere, som har udviklet nogle kriterier for, hvorvidt et 

sprog er tilpas tilstrækkeligt til at kunne diskutere et givent emne. Kriterierne består 

af fire sproglige tilstrækkeligheder, som benævnes referentiel tilstrækkelighed, 

systematisk tilstrækkelighed, social tilstrækkelighed og environmental 

tilstrækkelighed. Disse vil blive præsenteret i det følgende:  

 

Referentiel tilstrækkelighed omhandler hvorvidt sproget formår at imødekomme 

brugerens behov for at referere til noget, hertil om brugeren har de leksikalske 

ressourcer, der skal til for at kunne diskutere et emne på tilstrækkelig vis. Det kan 

umiddelbart være vanskeligt at gennemskue dette, da noget tyder på, at der findes 

en underliggende uoverensstemmelse i måden vi bruger vores sprog til at referere 
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til noget i vores virkelige omgivelser (Harré et al., 1999, p. 22). Som et eksempel 

herpå er et ord som drivhuseffekt, der flittigt anvendes i miljødiskussioner, et ord 

som er åben for mange fortolkninger. Det er ikke blot en metafor, der er skabt for 

at give os et mentalt billede af jordens opvarmning. Drivhuseffekten er også et 

formodet scenarie, et vi hverken kan konkretisere, kontrollere eller måle på. Derfor 

er ordet vanskeligt at anvende og referere til, fordi det hverken er entydigt eller 

beskrivende for selve fænomenet. Desuden kompliceres det yderligere ved, at vi 

anvender et ord, der i forvejen findes, men som vi kender fra vores haver, hvor et 

drivhus er et sted, hvor vi gror vores planter og grøntsager. Således kan vores 

sproglige anvendelser, være medvirkende til at vanskeliggøre vores egen og andres 

forståelse af et givent emne og således kompromittere brugerens referentielle 

tilstrækkelighed (Harré et al., 1999, p. 22-28).  

 

Systematisk tilstrækkelighed søger at afkode, strukturere og effektivisere sproget 

således at der i brugen af det, opnås et maksimum af effektivitet og en 

gennemskuelig og entydig oversættelse. Dette opnås blandt andet ved, at centrale 

koncepter, som eksempelvis drivhuseffekten, gøres mindre komplekse end ikke-

centrale koncepter. Desuden efterlyses en forkortelsesproces af ord, som bruges i 

miljømæssige sammenhænge, som global opvarmning og ozonlagsnedbrydning, 

således at de holder trit med udviklingen af resten af vores sprog. I hverdagen 

bruger vi nemlig forkortelser som “bedste” i stedet for “bedstemor” og “sex” istedet 

for “seksuelt samvær” (Harré et al., 1999, p. 31-32). Denne forkortelses proces har 

miljøsproget ikke været igennem, hvorfor vi stadig er nødsaget til at bruge lange, 

ofte komplicerede, tvetydige og fremmede ord.   

 

Social tilstrækkelighed omhandler hvordan sproget skal promovere social 

sammenhold og interkommunikation, og imødekomme de nutidige, såvel som de 

fremtidige, sociale behov, der forventes at være. Et eksempel på hvad dette ikke er, 

indebærer brugen af ord som “befolkningskontrol”, “befolkningseksplosion”, og 

“befolkningsforurening” som alle er ord der er opfundet af videnskabsmænd og på 

sin vis er et udtryk for angst for mennesker. På engelsk hører ordet 

“befolkningskontrol” til under samme paradigme som “birthcontrol”, 
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“pestcontrol”, “bugcontrol” etc. hvor mennesket altså anses som noget, der skal 

kontrolleres og håndteres i samme grad som skadedyr. Således er disse ord altså 

ikke socialt tilstrækkelige, særligt for kvinder, som får frataget deres ansvar over 

egen krop, bliver umenneskeliggjort og set ned på. Sproget skal derimod, for at 

være socialt tilstrækkeligt, sigte mod, at være retfærdigt og socialt acceptabelt for 

så mange personer, i målområdet, som muligt (Harré et al., 1999, pp. 22, 34–36).  

 

Den fjerde og sidste sproglige tilstrækkelighed benævnes environmental 

tilstrækkelighed og fungerer som summen af de tre forrige. Dvs. at, hvis der i 

miljømæssige sammenhæng føres en samtale, der er referentiel, systematisk og 

social tilstrækkelig, er der mulighed for at opnå den environmentale 

tilstrækkelighed. Resultatet af dette er et sprog, der burde gøre brugerne i stand til, 

med de rette informationer, at tale om miljømæssige problematikker og promovere 

menneskets og naturens velbefindende. De fire tilstrækkeligheder er værktøjer, der 

skal være os behjælpelige med, at diskutere og facilitere vores levevis i relation til 

verden omkring os (Harré et al., 1999, pp. 22, 42). 

 

Da vi ifølge Greenspeaks forfattere mangler et fyldestgørende og passende sprog, 

til at indgå i diskussioner og dialog om miljøets mange aspekter, kan vi forvente at 

der vil dukke et utal af falske kontraster, irrationelle og uinformerede debatter op. 

Med Greenspeak håber forfatterne, at kunne skabe en basis for mere informerede 

debatter og bringe større opmærksomhed til problematikker som er blevet ignoreret 

indenfor miljømæssige, lingvistiske, kulturelle og filosofiske diskurser - bare fordi 

engelsk, som det dominerende sprog, og andre lægfolk ikke har haft “plads” til dem 

(Harré et al., 1999, pp. 50). 

 

Vi har i vores foreløbige arbejde med Greenspeak oplevet selv at komme til kort 

med vores ordforråd, meninger og betydninger, som blandt andet går tabt i 

oversættelsen fra engelsk til dansk. Her oplever vi altså ved selvsyn, at mangle det 

sprog, som forfatterne forsøger at give os. Vi vil i det følgende afsnit 

(begrebsafklaring) belyse, hvordan vi forstår de forskellige ord og begreber og 

hvorledes vi har tænkt os at anvende dem fremadrettet i projektet.  
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BEGREBSAFKLARING 

 

I dette afsnit vil vi afklare betydningen af specialets centrale begreber, som er 

natursyn- og forståelse, diskurs og Greenspeak.   

 

NATURSYN 

 

I det følgende vil vi beskrive, hvordan natursyn som et analytisk begreb kan kaste 

klarhed over, hvad der er på spil i menneskers erfaringsverden, som også er 

fundament for etiske indstillinger til natur.        

 

Vi er blevet bekendte med, hvor omfattende begrebet natur er. Hertil er det et 

faktum, at der i vores kultur ikke findes et entydigt naturbegreb (Fink, 2003, p. 29). 

Alligevel vil vi med dette speciale tage elevernes natursyn og naturforståelse under 

behandling, ved hjælp af Hans Finks syv forestillinger om natur (2003) og Jens 

Christensens natursyn (2012).  

 

Finks natursyn som analytisk begreb anser vi som et værktøj, der kan være os 

behjælpelige med at finde elevernes implicitte eller eksplicitte natursyn, som på 

forskellig vis vil fremkomme under fokusgruppeinterviewet. Vi er nødsaget til at 

have en form for ramme eller system, når vi har med begrebet natur at gøre, som i 

forvejen er så mangfoldigt og tvetydigt. Derfor anvender vi i analysen de syv 

naturforestillinger, som et slags analytisk mellemresultat, samtidig med, at vi 

forholder os åbne for nye mulige forestillinger.  

 

Jens Christensens natursyn-model indeholder fire elementer, som benævnes 

synsfelt, synsvinkel, position og betydningsfære. Med Christensens model vil vi 

kunne identificere, hvad der rører sig i den enkelte elevs erfaringsverden  

(Christensen, 2012, p. 40).  
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DISKURS  

Scollon & Scollons diskursunivers er bredsprektret  (Horsbøl & Raudaskoski, 2016, 

p. 93) og vi vil derfor her kort redegøre for diskurser, som de anvendes i dette 

speciale. Som beskrevet uddybende andetsteds, anvender vi i analyserne diskurser 

med lille d og med stort D. Diskurserne med lille d omhandler de talte, det 

umiddelbare, en sms og Diskurser med stort D omhandler diskurser, der bevæger 

sig langsommere ind i det NoP man undersøger, og langsommere ud igen. Det kan 

være overordnede emner i relation til, hvad der tales om eller bagvedliggende i 

forhold til de sociale handlinger. Tales der i en skoletjeneste om højden på træer i 

regnskoven, kan en Diskurs være fældning af regnskove, og en bagvedliggende kan 

være en nylig istandsættelse af gulvene. Diskurser skal i dette speciale forstås som 

bevægelige strømme af forskellige forbindelser, som forekommer mere eller 

mindre tydelige i det krydsfelt, man undersøger. Disse strømme opstår og 

forsvinder, fremhæves og skjules og tolkes eller ej, i forbindelse med sociale 

handlinger (Scollon & Scollon, 2004, pp. 2–3). 

 

GREENSPEAK 

Når vi anvender ordet Greenspeak refereres enten til værket Greenspeak - A study 

of Environmental Discourse af Rom Harré, Jens Brockmeier og Peter Mühlhäusler 

(1998) eller til det altomfattende miljøbegreb det er tiltænkt at være, som omhandler 

hvorledes miljøet omtales på skrift, i tale og billedligt. 

 

Greenspeak behandler environmentalismens diskurser. Environmentalisme forstår 

vi som værende en teori, om det, der vedrører miljøet, og at natur og klima 

bestemmer menneskets, samfundets eller kulturens udvikling (Nielsen, n.d., s.v.  

environmentalisme).  

Vi vil i specialet erstatte ordet environmentalisme med ordet miljø, som vi således 

tillægger samme betydning som environmentalisme. Dog anser vi også miljø som 

værende de omgivelser mennesket lever i og påvirker på godt og ondt (Lauge 

Madsen, n.d., s.v. miljø). Det vil sige at, hvor environmentalismen mener, at det er 
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naturen og klimaet, som påvirker mennesket, mener vi, når vi anvender ordet miljø, 

at mennesket også har en påvirkning på naturen og klimaet.  

 

Vi vil i specialet anvende nogle af Greenspeaks termer, der kan benyttes som 

analytiske værktøjer, til at belyse elevernes ‘grønne’ ytringer og natursyn. 

Greenspeak diskuterer tid som en diskurs, der er implicit eller eksplicit involveret i 

de fleste samtaler om natur og miljø. Elevernes ytringer om tid er vigtige at 

undersøge, da den fortæller noget om, hvordan de bruger deres tid i naturen, men 

også hvad de tænker om fortid, nutid og fremtid. For at anvende dette i specialet, 

benytter vi Greenspeaks opdeling af tid, svarende til den naturlige, den kulturelle 

og den individuelle tidslinje (Harré et al., 1999, p. 122). Vi forstår disse tidslinjer 

som rettesnore for elevernes temporale ytringer. Herudover anvender vi 

Greenspeaks sted-diskurs, der fortæller noget om elevernes værdier, normer og 

kulturelle ophav, ved at undersøge hvordan de omtaler forskellige geografiske 

lokationer og rum (Harré et al., 1999, p. 19). Greenspeak behandler også 

globaliseringen, blandt andet med medierne og menneskets teknologiske 

fremskridt, som udgangspunkt. Hertil vil vi have et meta tidsperspektiv in mente, 

som også vil blive diskuteret, da Greenspeak er skrevet i år 1998 og meget er sket 

siden. Slutteligt anvender vi Greenspeaks fire sproglige tilstrækkeligheder, som 

søger at imødekomme de sproglige uoverensstemmelser, der findes mellem vores 

måde at bruge sproget på og de sproglige ressourcer, der af ordbøger og leksikon 

stilles til rådighed (Harré et al., 1999, pp. 22–36). Med de fire tilstrækkeligheder vil 

vi undersøge elevernes interaktion med særlig fokus på, hvordan de anvender 

sproget og forstår hinanden. Det er ikke vores hensigt at gå konversationsanalytisk 

til værks, men vi vil se på hovedårsagerne til eventuelle misforståelser eller andre 

mangler i forhold til den problemfrie kommunikation.  

 

Vi har således præsenteret, hvordan vi dels forstår de centrale begreber og dels vil 

anvende begreberne i analysen. I det følgende vil vi præsentere vores dataarkiv, 

som er medvirkende til at danne et overblik over specialets data, selvgeneret såvel 

som allerede eksisterende.  
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DATAARKIV 

 

Professor Tim Rapley (2008) har udarbejdet en ramme for dataarkiv, som vi vil 

præsentere i indeværende afsnit. Først vil dataarkivet som teori blive forklaret, og 

herefter vil vi præsentere projektets samlede data. Dette dataarkiv er medtaget, da 

det vil være os behjælpelig med at engagere os og præcisere vores undersøgelse 

yderligere og ligeledes forberede os på den kommende navigating-fase.  

  

Researcheren er den faste bestanddel i udarbejdelsen af dataarkivet, da hendes 

handlinger bestemmer, hvilke til- og fravalg, der skal foretages i henhold til, hvad 

der er brugbart data og, hvad der ikke er. Dette er uanset, hvilken form den 

indhentede data har, da researcheren bestemmer, hvad hun vil medtage og hvad hun 

vil undlade (Rapley, 2007, p. 2). 

  

Indsamlingen og håndteringen af de forskellige slags data indebærer et arkiv, der er 

styret af projektets problemstilling og teoretiske perspektiver. I denne forbindelse 

giver Rapley udtryk for, at det kan være vanskeligt at anskue, hvornår data er ens 

egen og hvornår det ikke er. Han mener dog at alt det materiale, han anvender til at 

opbygge sine argumenter med, betegnes som data (Rapley, 2007, pp. 2–3).   

  

Rapley inddeler det mulige data inden for to kategorier, hvilket skal være 

medvirkende til at skabe et overblik. Disse kategorier kaldes det allerede 

eksisterende data og research-generede data. Det allerede eksisterende data 

eksisterer uafhængigt af researcheren, hvilket betyder, at der eksisterer data, der 

eksempelvis omhandler natur, uanset om researcheren har kendskab til disse eller 

ej. Research-generede data eksisterer, modsat allerede eksisterende data, 

udelukkende fordi researcheren har genereret den. Dette kommer eksempelvis til 

udtryk i form af interviews, hvor researcheren forholder sig aktivt og opsøgende i 

forhold til sine informanter. Fællesnævneren for de to kategorier er, at det først er i 

det øjeblik, at researcheren fysisk og aktivt engagerer sig i materialet, uafhængig af 

hvem det er generet af, at det bliver til data (Rapley, 2007, pp. 1–3). 
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Rapley inddeler yderligere de to kategorier i dokument-baseret data og audio-visuel 

data, hvilket skal muliggøre en relativ tilgængelig og håndterbar dataoversigt 

(Rapley, 2007, s. 4). Disse to tilføjelser gør, at dataarkivet har fire dimensioner. 

Dokument-baseret date er ofte publicerede dokumenter, hvilket blandt andet 

inkluderer akademiske publiceringer, magasinartikler og aviser, som er offentlige 

og let tilgængelige. Rapley mener hertil, at denne data muliggør en indsigt i 

kulturelle og institutionelle praksisser (Rapley, 2007, s. 4). Dokument-baseret data 

er essentiel for al research, da det er ud fra denne, at researcheren danner sin 

baggrundsviden, udarbejder sit literature-review og tillige får nye ideer til sin 

undersøgelse (Rapley, 2007, s. 11). 

  

Rapley forklarer, at interviews og fokusgruppeinterviews er brugbare metoder i den 

forstand, at researcheren sparer tid og penge og muliggør en særlig adgang til et 

givet problem. Han mener hertil at uanset, hvilken metode der tages i anvendelse, 

må researcheren være opmærksom på at informanternes handlinger er 

kontekstafhængige. Med dette menes, at vi former vores handlinger og interaktioner 

således, at disse passer til de ofte uudtalte normer, regler og forventninger til den 

specifikke kontekst, vi befinder os i (Rapley, 2007, s. 14). 	

 

Vi har således præsenteret Rapleys dataarkiv. I det følgende vil vi, med afsæt i 

førnævnte dataarkiv, danne os et overblik over projektets research-genererede og 

allerede eksisterende data. Dette er med henblik på at udvælge den data, vi vil 

anvende til selve analysen. 

 

Allerede eksisterende data 

I henhold til allerede eksisterende data, har vi taget et aktivt valg i forhold til, hvad 

vi finder nødvendigt at inddrage i forbindelse med den kommende analyse. Vi har 

løbende præsenteret størstedelen af det data, som vi har anvendt i projektet. Dette 

er eksempelvis nexusanalysen, Greenspeak, etik, de syv forestillinger om natur mm. 

Vi har derudover læst tekster og artikler omhandlende forskellige naturforståelser- 

og syn og tillige fulgt med i diverse debatter om blandt andet ulvens tilbagevenden 

til den danske natur. Det data som vi har fravalgt i projektet, audiovisuelt såvel som 
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dokumentbaseret er, trods fravælgelsen, medvirkende til at danne den 

baggrundsviden, som vi tager med os i navigating-fasen.  

 

Research-genereret data 

Vi vil i det følgende præsentere det data, som vi selv har genereret. Vi har 

henholdsvist observeret to fysiske undervisningssessioner, hvor vi har taget 

feltnoter til hver af disse, hvorefter vi har afholdt to fokusgruppeinterviews. Disse 

er blevet optaget på diktafon og er således audiovisuelt data. Vi har, med afsæt i 

allerede genereret data, udarbejdet forskellige værktøjer såsom interviewguide, der 

skulle være medvirkende til at skabe selvgenerende data. Efter endt 

undervisningssession samt fokusgruppeinterviews er disse tillige blevet 

transskriberet, hvilket er selvgenereret dokumentbaseret data. Derudover har vi 

været i dialog med Randers Regnskov og de to ansatte, som stod for undervisningen 

i skoletjenesten samt de to lærer, som havde ansvaret for de respektive klasser.  

 

Med inspiration fra Rapleys metodiske afsnit har vi udarbejdet en oversigt over det 

data, vi har forholdt os til under projektforløbet. I oversigten vil forekomme rød, 

grøn og gul tekst, som alle vil have tilknyttet forskellig betydning. Teksten, der er 

markeret med rød farve, er den data, vi i projektforløbet har forholdt os til, men som 

vi har undladt at inddrage i projektet. Teksten med gul farve har været medvirkende 

til at udvide vores forståelse for projektet, men florerer på sin vis i baggrunden. 

Teksten, der er markeret med den grønne farve, er den data vi direkte har anvendt i 

projektet. Modellen ser ud som følger:  
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 Selvgeneret data Allerede eksisterende data 

Dokumentbaseret 

 data 

Feltnoter 

Interviewguide 

Interview med John fra Randers 

Regnskov og notater hertil 

Transskription af:  

- Undervisning 

- Fokusgruppe-interviewes 

Begrebsafklaring 

Notater fra vejledermøde 

Litteratur-review 

Litteraturliste 

Datagenerede spørgsmål – fokusgruppe-

interview 

Kommunikationsprodukt/bidrag 

Mailkorrespondance med Randers 

Regnskov 

 

 

Randers Regnskovs kort over 

udstilling samt aktivitetshæfte 

Randers Regnskov 

merchandise 

Specialets litteratur 

Børger om natur 

Artikler om natur 

 

Audiovisuelt data Fotos fra feltarbejde 

- Undervisning 

- Fokusgruppeinterview 

Postkort udleveret under 

fokusgruppeinterviews 

Videoobservation i Randers Regnskov 

- Go-along 

Lydfiler (diktafon) 

- Undervisning 

- Fokusgruppeinterview 

- Telefoninterview med 

klasselærer 

Hjemmesider 

- Regnskoven.d

k 

- Skoletjenesten

.dk 

Tv-avis, radioprogrammer, 

online aviser, sociale medier. 

Randers Regnskov 

merchandise 
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Som det fremgår af oversigten, er noget af den rødmarkeret tekst, data som har 

været medvirkende til, at planlægge selve empiriindsamlingen, dvs. 

mailkorrespondancer og telefoninterview med Randers Regnskov og klasselærer. 

Desuden fremkommer rødmarkeret data i forbindelse med selve undervisningen, 

som vi ikke gør brug af i analyse øjemed. Ligeså med den allerede eksisterende data 

vi finder i Randers Regnskov, i form af deres merchandise og marketingsmateriale. 

Vi vil dog ikke negligere, at især undervisningen har været medvirkende til, at give 

os en kontekstforståelse og et fælles udgangspunkt for senere interview samtale 

med eleverne.  

 

Data markeret med gul skrift har haft stor betydning for vores forståelse, både hvad 

angår litteratursøgning, mediernes aktuelle fokus på naturområdet og vores 

empiriindsamling. Hertil vil vi fremhæve go-along som videoobservationsmetode, 

som vi dog har valgt, ikke at inddrage i analysen. Grunden til dette er, at vi 

vurderede, at det videofilmede materiale ikke var tilstrækkeligt brugbart (bilag 14). 

Da vi fulgte eleverne rundt med kameraer i Randers Regnskov, havde vi ikke taget 

højde for deres iver efter, at nå at se alle dyr på den forholdsvis korte tid, de var 

blevet givet. Videomaterialet viser elevernes ivrige adfærd i en opstillet natur, 

hvilket dog kan fortælle os noget om, hvordan de oplever “naturen” sammen, men 

vores muligheder for, på tæt hold, at dokumentere deres samtaler og oplevelser var 

ikke gode. Vi vurderede derfor at materialet ikke ville give os betydelig indsigt i 

elevernes natursyn, i samme grad som fokusgruppeinterviewene ville.  

 

Slutteligt er data markeret med grøn, anvendt i projektet enten via direkte 

henvisninger til benyttede litteratur og hjemmesider, eller den selvgenereret data 

som primært omhandler forberedelse, afholdelse og bearbejdning af 

fokusgruppeinterviewet. Dette med henblik på udarbejdelse af analyse og 

besvarelse af projektets problemformulering. 

 

I engaging-fasen har vi således præsenteret vores metodiske og teoretiske 

overvejelser, reflekteret over disse og forklaret, hvordan vi vil anvende de centrale 

begreber i analysen. Derudover har vi præciseret de til- og fravalg vi har gjort os i 



	 88	

forbindelse med vores dataarkiv. Vi vil således afslutte engaging-fasen og indlede 

specialets næste fase, navigating.   
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NAVIGATING 

 

I indeværende afsnit introduceres en præsentation af den indsamlede empiri og 

herefter, hvordan empirien er blevet bearbejdet. Bearbejdelsen har været en 

forudsætning for at påbegynde analysearbejdet. Herefter forekommer en analytisk 

læseguide, hvori analysens fokus og tillige analysens rammer ekspliciteres. Selve 

analysen påbegyndes herefter og er bestående af fire analyser, der alle afsluttes med 

en opsummering. Slutteligt i indeværende afsnit vil der forekomme en samlet 

analytisk opsummering, der skal fungere som sprængbræt til den afsluttende fase, 

changing.  

	 	

Billede 6 Randers Regnskov medarbejder tydeliggør regnskovens indhold	
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PRÆSENTATION AF EMPIRI 

 

Den indsamlede empiri består af to lydoptagede fokusgruppeinterviews med 

henholdsvis fem elever fra en 8.-klasse (bilag 5, bilag 9) og fem elever fra 10.-

klasses (bilag 6, bilag 8) fra lokale skoler i Randers. Bilagene er transskription af 

og lydfil fra de to fokusgruppeinterviews.  

Fælles for fokusgruppeinterviewene er, at begge klasser forinden 

fokusgruppeinterviewet har deltaget i en undervisning i Randers Regnskovs 

Skoletjeneste. Det er hertil nævneværdigt, at de to klasser har modtaget forskellig 

undervisning. 8.-klassen blev undervist i, hvad regnskoven er, herunder dyrenes og 

planternes tilpasningsevne (bilag 9) og 10.-klassen havde bestilt 

undervisningsmodulet ’regnskovens udnyttelse’. Ydermere, havde de to klasser 

ikke samme underviser. Da 10.-klassen ikke havde arbejdet med regnskoven før, 

gjorde Randers Regnskovs underviser mere ud af introduktionen til regnskoven, 

hvorved denne blev tilpasset 10.-klassens niveau (bilag 10). Disse to 

undervisningssituationer er blevet transskriberet og vil inddrages i analysen, 

såfremt det bliver nødvendigt.    

De fem 8.-klasseselever, der deltog i undervisningen, bestod af to drenge og tre 

piger mellem 14 og 15 år. Denne 8.-klasse er en sammenbragt klasse, da skolen 

modtager nye elever og danner nye klasser, hvorfor der er en sandsynlighed for, at 

fem 8.-klasseselever er ”nye” klassekammerater. 8.-klassen befandt sig i Randers 

Regnskovs Skoletjeneste fordi de arbejdede på et tværfagligt projekt i skolen.  

De fem 10.-klasseselever bestod af tre drenge og to piger mellem 16 og 17 år. 10.-

klasseseleverne er tillige en sammenbragt klasse og befandt sig i Randers 

Regnskovs Skoletjeneste, fordi eleverne og deres lærer én gang om ugen laver en 

fællesaktivitet. De befandt sig således i Randers Regnskov af egen fri vilje, rettere 

sagt, på et fælles initiativ.  

Fælles for de to fokusgruppeinterviews var, at vi tog udgangspunkt i samme 

fremgangsmåde og handlingsplan (bilag 3) og benyttede os af de samme postkort, 
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der skulle hjælpe eleverne med at italesætte og reflektere. De to 

fokusgruppeinterviews tog ca. 30 minutter, da vi var underlagt en tidsramme, idet 

8.-klassen skulle tilbage til skolen og have undervisning og flere af de fem 10.-

klassen skulle arbejde. I det følgende vil vi præcisere, hvordan vi har bearbejdet 

den indsamlede empiri.  

 

BEARBEJDNING AF EMPIRI 

 

I dette afsnit vil vi præsentere, hvordan vi har tilgået vores empiri for at klargøre 

den til analyse. Først vil vi, i hovedpunkter, forklare analysens opsætning og 

herefter præsentere vores fremgangsmåde med udgangspunkt i den tidligere 

beskrevet metode, kvalitativ indholdsanalyse. 

 

Specialets analyse er opdelt i fire hovedkategorier, kaldet “sociale handlinger”. 

Disse er blevet til ved hjælp af elevernes udsagn, som temamæssigt har været med 

til at navngive hovedkategorien. Dvs. at vi har identificeret nogle fælles 

samtaletemaer i elevernes fokusgruppeinterviews, som vi har valgt at analysere 

videre på, ved at opdele dem i fire hovedtemaer. Selve betydningen i elevernes 

udsagn har vi ladet forblive intakte, men rent sprogligt har vi måtte modificere 

udsagnene til fordel for analysens design. Ideen er herefter, at analysere de 

forskellige udsagn med de teoretiske perspektiver vi har valgt at inddrage i 

specialet, som vi mener vil være os behjælpelige med at belyse de unges natursyn. 

Under hver af de fire hovedkategorier forekommer altså en analyse af udsagnene 

og der afsluttes med en opsummering af de forskellige fund.   

 

Fremgangsmåde 

I henhold til metoden kvalitativ indholdsanalyse og dennes proces omhandlende 

forberedelse af data, har vi måtte transformere vores empiri til et tekststykke. Dette 

har vi gjort ved at transskribere fokusgruppeinterviewene og selve undervisningen 

i Randers Regnskovs Skoletjeneste.  
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Herefter har vi hver især tilgået transskriptionerne med en induktiv tilgang. Vi er i 

første instans ikke på udkig efter noget bestemt og forholder os åbne for, hvad der 

emergerer fra teksten. Dog er vi bevidste om, at vi uvægerligt vil være farvede af 

vores teorier og en problemformulering, der på sigt skal besvares, men det er stadig 

vores intention at gå induktivt og undersøgende til værks.  

 

Herefter har vi sammen gennemgået transskriptionerne og de tekststykker vi hver 

især har fundet interessante. Vi går nu deduktivt til værks, da vi bevidst inddrager 

vores teoretiske viden i en overfladisk analyse og diskussion af de potentielle 

analysepunkter. Som den kvalitative indholdsanalyse foreskriver, begynder vi at 

identificere nogle mønstre og temaer i elevernes udtalelser. Der er temaer 

omhandlende et globalt perspektiv på naturen og om at være under indflydelse af 

ydre påvirkninger i ens eget natursyn. Der er temaer, der viser at eleverne foretager 

sociale handlinger i naturen og igen temaer, der viser, hvad eleverne generelt tænker 

om naturen. På baggrund af disse temaer og mønstre dannes analysens foreløbige 

fem hovedkategorier.   

Vi arbejder løbende med elevernes udsagn, der ligger til grund for kategoriernes 

tema og definition. Analysen er en iterativ proces og vi opdager snart, at en af 

kategorierne er overflødige, da den ikke kommer til sin ret, i forhold til de andre 

kategorier. Vi ender således på fire hovedkategorier.  

 

Kvalitativ indholdsanalyse foreskriver, at vi som gruppe skal fortsætte med at tage 

temaerne og kategorierne op til revision for at understøtte undersøgelsens validitet. 

Således vil vi fortsætte med dette metasyn når vi tilgår analysen. Resultatet heraf 

vil fremkomme i en samlet analytisk opsamling.  
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ANALYTISK LÆSEGUIDE 

 

Indeværende afsnit vil præsentere projektets analytiske fokus og rammesætning, 

der skal fungere som en læseguide til at forstå analysen, som påbegyndes 

umiddelbart efter.  

 

Analytisk fokus 

Den indsamlede empiri indeholder, som tidligere præsenteret, data fra selve 

undervisningen i skoletjenesten samt fokusgruppeinterviewene. I henhold til 

projektets problemformulering og dennes fokus på børns natursyn, vil analysen 

primært inddrage data fra fokusgruppeinterviewene, hvor eleverne har haft større 

muligheder for at indgå i dialog om natur. Sekundært vil vi inddrage data fra selve 

undervisningen, såfremt det viser sig relevant for den aktuelle analyse.  

 

Analytisk ramme 

I vores hidtidige analytiske arbejde, baseret på metoden kvalitativ indholdsanalyse, 

er der fremkommet en række udsagn, som direkte eller indirekte fortæller om 

elevernes sociale handlinger i forbindelse med deres natursyn. Disse udsagn er nu 

underlagt fire hovedkategorier af sociale handlinger. Disse præsenteres som følger: 

1. Eleverne bliver påvirket af ydre faktorer 

2. Eleverne handler i relation til natur 

3. Eleverne forholder sig til natur 

4. Eleverne taler om natur ud fra en global synsvinkel 

Analysen er opbygget efter disse fire hovedkategorier. Under hver hovedkategori 

forekommer der et antal underkategorier, som vi kalder udsagn. Disse udsagn er en 

konstruktion af elevernes ideologiske, refleksive, historiefortællende perspektiver 

og/eller indbyrdes diskussioner, der kommer til udtryk gennem 
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fokusgruppeinterviewene. Dette er tillige blevet beskrevet i foregående afsnit 

omhandlende bearbejdning af empiri. Gennemgående for analyserne er, at der 

inddrages citater fra fokusgruppeinterviewene, der understøtter den enkelte udsagn 

og fremkommende pointer. Det er hertil nævneværdigt, at vi ikke skelner mellem 

8.- og 10.-klassen, men sammenfatter deres udsagn, hvorved de supplerer, modsiger 

og overlapper hinanden og konstruerer således noget i ”fællesskab”.  

 

Den første af de fire analyser er den, der ekspliciterer diskurscyklussen tydeligst, 

hvor de resterende analyser inkluderer diskurscyklussen afhængig af dens relevans, 

hvilket ligeledes gør sig gældende for de præsenterede begreber. De fire analyser 

afsluttes med en opsummering af analysens centrale punkter.    

 

Den første analyse, ’eleverne bliver påvirket af ydre faktorer’, indebærer, hvordan 

eleverne, gennem deres udtalelser, giver udtryk for, at de gør noget grundet noget 

andet. De bliver således, og sandsynligvis ubevidst, påvirket af forskellige ydre 

faktorer.  

 

De to næste analyser, ’eleverne handler i relation til natur’ og ’eleverne forholder 

sig til natur’, kunne umiddelbart lyde som to sider af samme sag. Forskellen er dog, 

at den ene analyse beskæftiger sig med, hvordan de i praksis handler i naturen, hvor 

den anden analyse udtrykker en forholdemåde, der er mere holdningspræget.  

 

Den sidste analyse, ’eleverne taler om naturen ud fra en global synsvinkel’, har 

fokus på, at eleverne ikke blot har viden om, hvad der forgår i lokalsamfundet, men 

også udviser en bevidsthed om, hvordan naturen tager sig ud på verdensplan.  
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ANALYSE 

 

I det følgende vil vi analysere på de fire føromtalte hovedkategorier, som afsluttes 

med en opsummering. Følgende billeder er taget fra de to fokusgruppeinterviews, 

hvor eleverne udvælger nogle postkort, der skal igangsætte refleksioner hos dem. 

ELEVERNE PÅVIRKES AF YDRE FAKTORER 

 

I følgende afsnit vil vi se nærmere på, hvorledes eleverne påvirkes af ydre faktorer 

i relation til natur. Analysen baseres på følgende kategorier. 

 

 

 

Eleverne påvirkes af ydre faktorer 

à Elevernes sociale arv påvirker deres natursyn 

à Eleverne har barndomsminder fra naturen 

à Eleverne mener at SoMe og medier har indflydelse på 

naturopfattelser 

à Eleverne har håb for fremtiden til trods for dommedagsprofetier 

à Eleverne fascineres af Randers Regnskovs projekter i udlandet 

à Eleverne efterlyser mere undervisning/oplysning i skolen om 

natur 

	

Billede 8 10.-klassen udvælger postkort Billede 7 8.-klassen udvælger postkort 
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Ved den indledende analytiske gennemgang af indsamlede lydfiler samt 

transskriberinger var der i elevernes svar på spørgsmål samt i deres samtale, 

udtalelser, som indikerer, at de er under indflydelse af ydre faktorer, når de taler om 

natur. Udtalelserne er inddelt i de angivne kategorier herover. 

  

Social arv og barndomsminder er begge områder, som eleverne er influerede af 

hjemmefra. Det er blandt andet de praksisser som eleverne er vokset op med, under 

og i. Vi finder herunder typiske udtalelser, som omhandler, hvordan familien 

gebærder sig i forhold til natur i forskellige situationer eller generelt. Det kan for 

eksempel være indkøbsvaner eller holdninger til fødevarer. Medier fylder meget i 

voksnes hverdag, men har skolebørn også en bevidsthed om mediers påvirkning? 

Vi ser på, hvad eleverne har at sige om dem samt på hvad det kan betyde for dem. 

Fokusgruppeinterviewet foregår umiddelbart efter undervisningen i skoletjenesten, 

hvor eleverne har hørt om Randers Rengskovs projekter i Ecuador, men er det noget 

eleverne har en holdning til? Forstår de hvad der er på spil? Eleverne fra 10. klasse 

har ønsker om mere undervisning i skolen, og det er noget, der ligger dem på sinde, 

da de taler længe om det, sammenlignet med andre emner. Men hvorfor vil eleverne 

gerne have mere undervisning og i hvad? 

De ovennævnte kategorier af ydre faktorer, som eleverne mere eller mindre 

påvirkes af, vil vægtes forskelligt i den følgende analyse.  

 

Naturmark og økologi 

At eleverne er præget af deres sociale arv kommer til udtryk flere steder i 

fokusgruppeinterviewet. Flere af eleverne har et ophav i landbruget, men i 

forskellige typer af landbrug. En af disse elever siger følgende om sin baggrund: 

“(...) at jeg så også ligesom Anders er vokset op med landbrug (...)” (bilag 8, linje 

235) og fortsætter: “(...) så det har egentlig også altid været en del af mig og derfor 

så føler jeg lidt at vi alle sammen har en eller anden pligt til at bevare (uf) natur 

(...)” (bilag 8, linje 238-240). Eleven anvender sin baggrund som belæg for sit 

natursyn, at vi alle skal bevare naturen og giver udtryk for, at det er naturligt at føle 
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som han gør, da han er vokset op med landbrug og dermed med de værdier som 

landbruget vægter, som for eksempel, at naturen skal være til nytte.  

 

Eleven har beskæftiget sig med økologisk landbrug siden han var lille, men det er 

ikke via forældrene. Eleven fortæller, at han som lille blev inviteret til at deltage i 

et landbrug af en ældre herre og at han har drevet landbrug i fællesskab med ham 

siden: “(...) det er en ældre herre som da jeg var lille ligesom inviterede mig med 

til at deltage i det her landbrug så jeg driver selv noget landbrug sammen med ham 

og hans familie (...)” (bilag 8, linje 236-238). At arbejde med landbrug er dermed 

et personligt tilvalg. Når eleven udtrykker, at han selv driver landbrug og derefter 

siger “sammen med ham og hans familie”, indikerer det et stort engagement i, og 

en stor interesse for, arbejdet med landbruget. Eleven har dermed selv valgt kilden 

til indflydelse på sit syn på blandt andet natur, som han kommenterer således: “(...) 

så derfor skal vi alle sammen forpagte og bevare naturen (...)” (bilag 8, linje 241). 

Naturen sidestilles med landbrug eller skovbrug, og dermed er natur noget, man 

drager nytte af og også noget man har til låns. 

 

Diskurserne, der fremkommer i ovennævnte udtalelse, finder vi via Scollon & 

Scollons diskurscyklus. I den sociale handling, at dyrke landbrug, fremkommer 

mange forskellige diskurser. Særligt er der i forbindelse med den sociale arv vægt 

på elevens historical body, idet han har været frivilligt aktiv i landbrug fra han var 

lille. Eleven har, trods sin unge alder, erfaring i at drive økologisk landbrug, idet 

han netop udtaler, at han selv driver noget landbrug. Erfaringen og læringen er også 

en grundpille i de diskurser om ideologi, der blandt andet træder frem herunder.  

 

Interaction order har også betydning for denne elevs handlinger, da han, som nævnt, 

udtaler at han driver noget landbrug sammen med den ældre herre og hans familie. 

Denne handling kalder på diskurser om fællesskab og familiebånd menneskene 

imellem. Derudover omtaler eleven, at vi alle sammen har en pligt til at bevare 

natur. Dette fremkalder diskurser om den enkeltes ansvar og i flok.  

 



	 98	

Stedets diskurser er jorden, der dyrkes og landbrugsmaskinerne er de medierende 

midler, der tages i brug for at udføre handlingen at dyrke jorden og dermed 

medvirke til at opfylde den fælles ideologi om økologisk landbrug, som 

fællesskabet står for. Af diskurser med lille d er, udover de allerede nævnte, også 

frivilligt arbejde, fysisk styrke og vedholdenhed. Af diskurser på den store klinge 

ses udover ideologi og økologi også menneskehedens ansvar over for naturen samt 

den gode gerning at engagere børn/unge mennesker i en god sags tjeneste eller i et 

lærerigt forløb. 

 

En anden elev er opvokset med landbrug, da hans far er landmand, og han siger: 

“(...) min far er landmand så vi går da eller han går da vældig meget op i naturen 

(...)” (bilag 8, linje 172-173). Det bemærkes i udtalelsen, at eleven starter med at 

sige ‘vi’, men ændrer det til ‘han’. Det er ikke som i forrige eksempel, eleven som 

dyrker landbrug, men derimod hans far, og dermed er det faderens interesse for 

natur, der omtales og ikke elevens egen. Udtalelsen tydeliggør, at naturen er 

sidestillet med landbrug, som vi også så det i forrige eksempel.  

Eleven siger også at: “(...) og det skal høstes og sælges igen og der skal jorden være 

funktionel til det (...)” (bilag 8, linje 173-174). I denne sætning ses samme værdisæt 

som den forrige elev gav udtryk for, nemlig at jorden skal være til nytte og derfor 

gøres funktionel via landmandens bearbejdning, for at fremme afgrødernes forhold 

og dermed økonomiske afkast. Der kan hertil trækkes paralleller mellem fortiden 

og nutiden, hvor naturen anses som noget, der er til for mennesket. Eleven svarer 

med disse udtalelser på et spørgsmål, der handler om, hvorvidt de taler med venner 

og familie om natur, og hvad natur betyder for dem. Måske på grund af spørgsmålet 

udtaler eleven: “(...) så går lidt og snakker omkring det i hvert fald hvor (uf) køerne 

og så videre igen som også er et dyr fra naturen af (...)” (bilag 8, linje 174-175), 

hvilket lyder som elevens eget ræsonnement. Det kunne tolkes, at eleven påpeger 

natur, hvor han ser det, og at kvæget er natur til låns, på samme måde som jorden 

der dyrkes er det. Kvæg såvel som afgrøder har en oprindelse i ikke-

menneskebearbejdet form, som er uegnet til fødevareproduktion i moderne 

landbrug, hvorfor begge dele anvendes i modificerede udgaver, men som eleven 

påpeger, stadig er fra naturen af. 
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Her vil vi påpege den sociale handling, at tale med sin familie om naturen, som er 

det eleven fortæller han gør, når de hjemme taler om, hvordan jorden skal være 

funktionel og høstes og så videre. Elevens historical body er blandt andet den viden, 

han har tilegnet sig ved at vokse op i et landbrug og som er årsagen til, at han kan 

tale med sin far/landmanden om blandt andet afgrøder. Interaction order er med 

reference til citatet i linje 174-175, hvor han omtaler, at de går og taler. Det trækker 

diskurser med lille d frem om en dreng, der går og taler med sin far i marken om 

jorden, men også i mere overført betydning, diskurser om løbende at tale om emner 

over længere tid og afbrudt af dagligdagens gøremål. Der er også en diskurs til 

stede, der omhandler et bånd mellem far og søn, et familiebånd, samt diskurs om 

mesterlære og landbrug som levebrød og som familieforetagende. Diskurser på den 

store klinge er blandt andet landbrug som natur frem for kultur samt landbrug som 

en vigtig fødekilde gennem årtusinder. 

    

 
Figur 4 Christensens model, der er medtaget pga. overblikket 

 

Forholder vi de to elevers udsagn i forhold til Christensens model ‘Natur som 

analytisk begreb’, er det interessant, at begge elever har samme synsfelt, nemlig 

naturen som en mark, men der stopper lighederne. Den ene elev har en synsvinkel 

bestående af en økologisk tilgang til at dyrke jorden på, den anden elev har derimod 

en synsvinkel bestående af en konventionel tilgang til at dyrke jorden. 

Betydningssfæren der ligger bag deres respektive positioner er også forskellige. For 
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det første er der forskellen på typerne af landbrug, som nævnt, og for det andet er 

den ene elev opvokset med landbrug, fordi hans far er landmand og den anden elev 

er tilknyttet landbrug via en person uden for familien, som har inviteret ham ind i 

sit landbrug og arbejde. Derudover er eleven, der er født med landbrug i familien, 

ikke nødvendigvis interesseret i landbrug på samme måde, som eleven der er 

inviteret ind i det. I det ene tilfælde handler landbrug om et levebrød, et erhverv, 

hvorved man tjener til livets ophold. I det andet tilfælde er der en ideologi 

involveret, som viser miljøet hensyn i højere grad end det konventionelle landbrug 

og er et frivilligt tilvalg for eleven. 

 

Et andet eksempel på social arv ses hos en pige, hvis familie prioriterer økologiske 

varer højt når de handler ind, hun udtaler: 

 “altså vi køber kun økologisk men altså alt hvad man kan få af 

økologisk det køber vi men det er jo sådan jeg tror ikke der er også 

nogle der ikke tænker sådan fordi de har jo ikke råd til det det er jo 

dyrere men det er også en måde og ligesom det ved jeg ikke passe 

på noget” (bilag 7, linje 486-489). 

Pigen starter ud med at sige at hendes familie kun køber økologisk, men retter sig 

selv og siger derefter, at det er alt hvad man kan få af økologiske varer de køber. 

Herved fremstår pigens udsagn specificeret og troværdigt, idet det er alment kendt, 

at der findes varer, der ikke udbydes som økologiske. Imidlertid siger pigen “vi”, 

men da hun går i 8. klasse må det antages, at det er forældrene og ikke pigen selv, 

der primært handler økologisk ind. Pigen er præget af forældrenes præference for 

økologi og er ikke i tvivl om, at hvad der kan købes økologisk bliver købt, men 

årsagen hertil definerer hun ikke klart. Pigen siger at det at købe økologisk er en 

måde at passe på noget og giver os det indtryk, at hun ikke er klar over, hvad det 

egentlig er man passer på ved at købe økologisk.  

Pigen identificerer sig med de praksisser familien har og distancerer samtidig sig 

selv og familien fra andre. Pigen giver et indtryk af, at forældrene enten har bedre 

råd til at købe økologisk eller også prioriterer det på bekostning af noget andet, da 
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hun nævner, at ikke alle tænker som hendes forældre, der er nogle som ikke har råd 

fordi økologiske varer er dyrere.  

 

Set med Christensens figur in mente er pigens natursyn, i det specifikke tilfælde, 

naturligt præget af betydningssfæren, som blandt andet er forældrenes praksis 

omkring økologi og indkøb. I sammenhæng med at være i et fokusgruppeinterview 

med overskriften natur bliver betydningssfæren udgangspunktet for pigens 

position, idet hun med synsvinklen at ‘handle økologiske varer’ har rettet 

bevidstheden mod at ‘passe på noget’, hvilket er hendes synsfelt. At handle 

økologisk er dermed at betragte som et middel, der helliger målet, at passe på noget, 

som i kontekst af føromtalte fokusgruppeinterview, kan antages at være natur. Dette 

underbygges af, at betydningssfærens indhold afhænger af den konkrete 

sammenhæng, i hvilken den anvendes.  

 

I den sociale handling, at handle økologisk ind med sin familie, er historical body 

at alle i familien ved, at sådan gør man dér. Pigens historical body er opvæksten i 

familien og de føromtalte praksisser familien har samt en baggrundsviden om, at 

det er godt for noget, at handle økologisk. De økologiske varer i indkøbskurven 

bliver tillige et medierende middel, da familien via dem kan fortælle eller vise 

omverdenen, at de køber økologisk og dermed har taget stilling til, for eksempel, 

måden fødevarer produceres. Desuden viser de, at de er villige til at tilsidesætte 

ulempen ved de højere priser, for at tilgodese økologi, som sidestilles med hensyn 

til natur i denne sammenhæng.  

 

Stedets diskurser betyder diskurser om valg, når det kommer til at handle økologisk 

ind. Man handler oftest fødevarer ind i et supermarked, hvor fødevarer af økologisk 

oprindelse ligger side om side med ikke-økologiske fødevarer. Supermarkedet 

stiller dermed forbrugerne overfor et valg, der handler om, hvorvidt man er rede til 

at handle økologisk og være med til at skåne verden, eller om man vælger de ikke-

økologiske varer, som vælges, ud fra andre kriterier, som for eksempel pris og 

mængde. Diskurser om valg er ikke kun om det skal være den ene eller den anden 

slags vare, der er udover de nævnte kategorier af fødevarer et utal af andre valg at 
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tage hensyn til. For eksempel er fairtrade, bæredygtigt, dansk produceret, ingen 

tilsætningsstoffer, branding etc. alle elementer, der kan være afgørende, når en vare 

vælges frem for en anden. 

Interaktionsordenen i at handle økologisk ind med sin familie er på den ene side, at 

familien gør noget sammen og er fælles om en holdning til fødevarer, og samtidig 

distancerer familien sig fra andre, ved at følge et mønster, ved at vælge de 

økologiske varer, når de handler ind. 

 

Der ligger i ovennævnte, diskurser med lille d, om at tage stilling til 

fødevareproduktion, at handle ind sammen samt at være enige i familien. Sundhed 

er også en synlig diskurs i dette scenarie samt at sende signaler til sin omverden. Af 

diskurser der kører på den store klinge fremkommer diskurser om ideologi og om 

menneskers levegrundlag, både kvalitetsmæssigt og økonomisk, samt om den 

indsats mennesker kan gøre for at overlevere en sundere eller bedre verden til næste 

generation. 

 

Dommedag og håb 

I dette afsnit ser vi på, om ydrer faktorer påvirker elevernes syn på natur i fremtiden 

og i bekræftende fald på, hvordan eleverne kommunikerer om dette. 

 

Eleverne taler om den undervisning de netop har fået i skoletjenesten, hvor de 

blandt andet har fået fortalt, at Randers Regnskov opkøber regnskov i Ecuador, for 

at hjælpe til med at sikre, at det forbliver uberørt. En af eleverne udtaler:  

 

“altså jeg vil så også sige at de gav et håb sådan at man bliver 

bombarderet hele tiden med de her nyheder at alle de her sådan 

atomkrige og du får hele tiden den her dommedag smidt i hovederne 

af at amerikanske teenagers æder tide pods (uf) du får bare den her 

følelse af jamen jorden går under lige om lidt og så når du hører 
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sådan nogle nyheder så bliver du bare okay måske er der håb for 

fremtiden altså” (bilag 8, linje 162-166). 

Eleven fortæller, at man bliver bombarderet med nyheder om atomkrige og 

dommedag og refererer til “the tide pod challange” (Quora, 2018), en udfordring 

amerikanske teenagere har givet hinanden via internettet. Udfordringen går ud på 

at bide hul i vaskemiddelkapsler og filme det. Når amerikanske teenagere spiser 

vaskemiddel, er det nok mest dommedag for dem selv og ikke for omverdenen, men 

det eleven siger, kan tolkes som, at verden er af lave, når nogle kan finde på at agere 

sådan. De amerikanske teenageres gerninger bliver symptomatiske for, graden af 

tankeløshed hos nogle mennesker. Når eleven omtaler nyheder om atomkrige, kan 

det tolkes, at eleven har reflekteret over, eller har bemærket, at der i medierne har 

været omtale af samme. At blive bombarderet med ord som atomkrig og dommedag 

samt tide pod-udfordringer giver eleven en følelse af, at jorden går under lige om 

lidt, som eleven udtrykker det. Heri ligger også en tidsdiskurs, som refererer til den 

kulturelle tid, da konsekvenserne af vores levevis på sigt vil medføre dommedag, 

som er enden på alt, selv den naturlige tid som vi kender den. Diskurs om 

dommedag er tilstede og der fremkommer ligeledes en mediediskurs, da 

benævnelsen af de amerikanske teenagere, som udfordrer skæbnen på de sociale 

medier, er medvirkende til at farve elevens syn på verdenen. Endelig ses også en 

diskurs specifikt om sociale medier.  

 

Eleven nævner til sidst i citatet, at når hun så hører gode nyheder, så “bliver man 

okay og tænker, at der er håb for fremtiden”. Bombardement, atomkrig og 

dommedag sættes hermed direkte i kontrast til og ophæves af den gode gerning, 

som eleven tænker Randers Regnskov gør, ved at opkøbe jord i Ecuador. Eleven 

udtrykker altså håb for fremtiden til trods for dommedagsprofetier, fordi hun 

oplever, at der er kræfter, der trækker i den modsatte retning, at nogle gør en indsats 

for naturen.  

 

Med anvendelse af Christensens figur, ser vi nærmere på, hvad elevens natursyn 

består af, ud fra ovennævnte udtalelse. Dét, der er i fokus for eleven, elevens 
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synsfelt, er forestillingen om den rene uberørte natur, repræsenteret ved en 

regnskov i Ecuador. Synsvinklen, som afgøres af, på hvilken måde bevidstheden er 

rettet mod synsfeltet, er skoletjenestens undervisning og det deraf følgende 

perspektiv, at den rene uberørte natur sikres. Det vil sige, at eleven ser den rene 

natur som reddes. Positionen, som er det sted, eleven står og retter sin synsvinkel 

mod synsfeltet, er situationen at sidde og samtale om natur i et 

fokusgruppeinterview. Synsvinklen og synsfeltet afhænger også af, hvor positionen 

er, og positionen afhænger også af betydningssfæren. Betydningssfæren er 

baggrunden for positionen som blandt andet er bombardementet om 

dommedagsprofetier, som er årsagen til, at eleven har netop den rene natur i 

synsfeltet, når der tales om natur og regnskov. Betydningssfæren og synsfeltet er 

hinandens modsætning og som begreber afhængige af hinanden, i det natursyn 

eleven har i situationen. Den rene natur eksisterer som fænomen på grund af den 

ikke-rene natur og omvendt. Hvis ikke jorden var ved at gå under, så at sige, var 

der ingen grund til at redde naturen. 

 

Den sociale handling er her, at lære noget nyt i skoletjenestens undervisning (bilag 

5 og 6), da det er qua den, eleven giver udtryk for ovennævnte naturperspektiv og 

efterfølgende refleksioner. Stedets diskurser er væsentlige for det budskab, 

underviseren vælger at kommunikere til skoleklassen. Stole og borde er stillet i en 

halvcirkel, også kaldet hestesko, og alle elever kan se de tavler, kort og den skærm, 

som anvendes til formidlingen. Særlig vigtig er skærmen, hvorpå der vises billeder. 

Hermed tages æstetikken særligt i brug og elevernes sanser påvirkes. Ydermere er 

skoletjenesten placeret i en udstilling, der modsvarer den ægte regnskov i retning 

af planter, temperatur, luftfugtighed, dyr etc. Det vil sige, at inden eleverne 

modtager undervisning, har de krydset udstillingsområder, hvor de har set og følt, 

hvordan regnskoven er. Stedets diskurser omhandler undervisning, da selve formen 

på undervisningen er den samme som klassisk skoleundervisning, eleverne sidder 

og lytter og underviseren underviser (bilag 5 og 6). Der er også andre elementer af 

læring i lokalet, som ligner et biologilokale. Der er udstoppede fugle, dyr i sprit, 

planter, levende dyr i små terrarier, hvilket betyder tilstedeværende diskurser om 

undervisning i biologi, dyr og natur.  
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Interaktionsordenen er som vi kender den fra klasseværelset, der tages hensyn til, 

at man er flere i samme lokale. Det er underviseren, der har ordet og når elever skal 

tale, rækker de hånden op og får tilladelse, før de taler (bilag 5 og 6).  

 

Elevernes historical body er mange års træning i at modtage undervisning på en 

bestemt facon og som her er tæt forbundet med interaktionsordenen. Historical 

body er også den viden og de erfaringer eleverne har om natur og verdenen omkring 

dem og kan siges at være en del af Christensens betydningssfære. Da underviseren 

fortæller om Randers Regnskovs projekter i Ecuador, udvides elevernes historical 

body, da de fleste ikke var klar over disse tiltag (bilag undervisning 10 kl, linje 453-

471) og eleverne taler om det i fokusgruppeinterviewet efter undervisningen (bilag 

8, linje 126-169). 

 

En af eleverne nævner:  

“og ja (uf) barrikade omkring nationalparken det synes jeg er fedt 

i og med at (...) randers regnskov som går ud og hjælper verden på 

den måde det synes jeg det er fascinerende” (bilag 8, linje 145-

148). En anden elev siger: “(...) randers ligesom egentlig går ud og 

gør et godt stykke arbejde globalt og ikke kun altså hvad hedder det 

mangler det der ord 

Fyr: lokalt 

Fyr: lokalt ja og ikke kun lokalt” (bilag 8, linje 151-155).  

Og en tredje siger:  

“altså jeg synes også at et sted som randers regnskov synes jeg det 

er fedt de vil engagere sig i hvad der sker i verden i og med at ja de 
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opkøber altså regnskoven for at beskytte de der planta (...)” (bilag 

8, linje 141-143). 

 

Med ovenstående udtalelser bemærkes det, at eleverne tager beretningen om 

indsatsen i Ecuador til sig og er meget positive over det. Når udtalelserne medtages 

her er det som belæg for påstanden om, at eleverne påvirkes, i større eller mindre 

grad, af den nye viden de modtager i skoletjenesten.  

 

Af diskurser med lille d fremkommer, som omtalt, diskurser om undervisning og 

biologi, om adfærd og regler, om nysgerrighed og interesse for ny viden, diskurser 

om vilde dyr og om, hvordan mennesket kan leve af naturen uden at ødelægge den. 

De mange udstoppede dyr samt skind, tænder, pigge fra hulepindsvin og mange 

andre dele fra dyr samt artefakter indsamlet fra naturfolk i regnskovene, som 

eksempelvis pusterør og bue og pil, fremkalder diskurser om naturen som noget 

særligt og om dyr som noget af værdi, idet man lader det udstoppe og udstille. 

Diskurser om etnografi og forskning fremkommer hermed også. En diskurs om 

seriøsitet i undervisningen fremkommer, idet de udstoppede dyr og artefakterne i 

lokalet tilkendegiver en fascination af, og en dedikation til, naturen og dens 

mangfoldighed, som understreger indholdet i det som underviseren formidler. 

 

Af diskurser på stor klinge kan nævnes naturbevarelse, coexistence, at bryde med 

gamle tænkemåder og fastholde nye, og dermed diskurser om paradigmeskifte. 

Derudover fremkommer diskurser om konsekvenser for jorden, forbrugeradfærd, 

verdens ressourcer og voksende befolkningstal samt klimaforandringer. 

 

“Det er OS der er den nye generation” 

Under fokusgruppeinterviewet stilles der spørgsmål til eleverne om, hvorvidt de 

tror deres eventuelt kommende børn skal have undervisning i natur og en svarer:  
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“hvis der bliver ved med at blive fældet så meget skov, så vil det jo, 

de er jo nødt til stadig at lære om det, børnene, men de er nødt til 

at vide, at det forsvinder og det bliver værre og værre, og vi bruger 

det fordi os mennesker bruger det, men vi kan vel også, vi har fundet 

ilt i vandet og sådan noget og lavet kunstig ilt, så kan vi vel også 

finde et eller andet andet ressource, der kan bruges til for eksempel 

papir” (bilag 7, linje 289-293). 

Eleven taler om flere ting. For det første at den kommende generation skal 

forberedes på, at skovene forsvinder og at det går værre endnu, forudsat der stadig 

fældes samme mængde skov som der gør nu. For det andet, at mennesket har fundet 

ilt-ressourcer i vandet samt opfundet kunstig ilt og derfor anser det for sandsynligt, 

at der kan findes en anden ressource end træ til papirfremstilling. I ovennævnte 

udtalelse er der desuden en sammenhæng imellem dét, at skovene fældes og behov 

for nye ressourcer til papir og der er en sammenhæng mellem undervisning og at 

blive klogere, så vi kan finde alternative naturressourcer til fremstilling af de ting 

mennesker bruger.  

 

Det er interessant, hvordan eleven anvender personlige pronomener. At skoven 

fældes beskrives som en passiv handling, det er ikke en handling der udføres af 

nogle bestemte. Det er “de” som stadig skal lære børn om naturen, men det er “vi”, 

os mennesker, der bruger ressourcerne, og det er “vi” som finder, og skal finde nye, 

ressourcer. Udtalelsen kommer fra en dreng fra 8. klasse, hvorfor det kan antages, 

at han ikke identificerer sig med fældning af træer eller at undervise, men med 

forbrug og med den innovative rolle, at finde nye ressourcer. Hans udsagn har 

yderligere karakter af social tilstrækkelighed (jf. Greenspeak), da han forsøger at 

skabe et fælles engagement omkring de løsningsmuligheder vi har, for at 

imødekomme de fremtidige ressourceproblematikker vi står over for.  

 

Sat i relief til Christensens figur, er elevens betydningssfære blandt andet 

baggrundsviden om fældning af træer, natur, jordens ressourcer, menneskets 

forbrug, konsekvenser, moderne opfindelser med mere. Betydningssfæren afgør, 
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som nævnt tidligere, elevens position, som her handler om, at forholde sig til både 

fortidens samt til nutiden forbrug og samtidig tale om fremtiden. Synsvinklen er 

præget af løsningsmuligheder, for at kunne skabe nye ressourcer til at fremstille 

papir. Sidste element i figuren er synsfeltet, som er ilt i vandet, som symboliserer 

en naturlig ressource på jorden, idet det ikke er menneskeskabt, men findes også 

selv om mennesket ikke gjorde det. At ilten i vandet er elevens synsfelt støttes af, 

at eleven i udtalelsens begyndelse taler om, hvad der sker, hvis der bliver ved med 

at blive fældet så meget skov. Ilten i vandet er en del af en løsning på iltmangel på 

grund af skovfældning, og løfter samtidig betydningen over i et udtryk om håb. Et 

håb om at ressourcer måske er begrænsede, men vi kan gøre meget for at finde nye. 

Hvad eleven ikke kommer ind på er begrænsninger i forbruget. Der er i elevens 

udtalelse en latent forståelse af, at det ikke er mennesket der skal tilpasses naturen, 

men naturen der skal tilpasses mennesket.  

 

I forbindelse med den udvalgte udtalelse vil vi ikke tage diskurscyklussen i 

anvendelse. Dette fordi der er tale om en hypotetisk tanke, i hvilken der ikke er en 

direkte social handling fra elevens side.  

 

Eleverne fra 10.-klassen efterlyser generelt mere undervisning om natur. I 

fokusgruppeinterviewet bliver der spurgt ind til, hvilke fag eleverne har i skolen om 

natur og da en svarer, erklærer to andre elever sig enige:  

“vi har ikke rigtig nogle naturfaglige fag 

Fyr: nej desværre det er lidt en skam   

Pige: ja det er faktisk” (bilag 8, linje 53-

55).  

En anden af eleverne giver udtryk for et særligt fokus på, at han og hans generation 

skal overtage ansvaret for naturen og udviklingen, idet han siger: 

“hvis vi lige vender tilbage til (uf) det spørgsmål du stilte der til at 

starte på om vi (uf) har det med i hverdagen og om det er in og 
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snakke om natur så vil jeg egentlig sige at jeg synes at der der er i 

forhold til hvor meget der er om det medierne og så videre synes 

jeg der er for lidt af det i skolerne den snak om global opvarmning 

og miljø og så videre som sagt vi går i 10. klasse vi har egentlig 

ikke rigtig snakket om natur (uf) os det ville være vigtigt om vi fik 

noget ind om det fordi at det er OS der er den nye generation der 

skal være med til at vende det om (...)” (bilag 8, linje 415-421).  

Udtalelsen starter med, at eleven refererer til et spørgsmål der bliver stillet under 

fokusgruppeinterviewet: “(...) er det in at passe på naturen altså er det noget i 

snakker om (...)” (bilag 8, linje 365). Efter spørgsmålet samtales der blandt andet 

om at være vegetar. Der går to minutter, og 36 sekunder fra spørgsmålet stilles til 

eleven her skifter emne og taler om den manglende undervisning i skolen, hvilket 

er relativt lang tid at vente i en samtale. 

 

For det første nævner eleven, at der er meget om det i medierne. Tidligere i dette 

afsnit, om elevers påvirkning af ydre faktorer, hørte vi en anden elev omtale, 

hvordan man blev bombarderet med nyheder og med reference til 

fokusgruppeinterviewet hører vi en tredje elev nævne de sociale mediers 

indflydelse (bilag 8, linje 396-399). At medierne, i deres kamp om vores gunst og 

opmærksomhed, kan virke massive på de platforme vi færdes, er ingen nyhed. Med 

elevernes udtalelser in mente, kan man med rette stille spørgsmålet, om medierne 

skaber det rette fundament for de unge, når de skal danne sig et indtryk af verden 

omkring sig.  

 

Når eleven videre nævner, at de går i 10. klasse og ikke rigtigt har ‘snakket om 

natur’, så er det ikke et udtryk for savn af undervisning i natur fordi at eleven elsker 

natur og dyr, som netop en anden elev udtrykker det: “det er ærgerligt at vi ikke 

har det fordi altså jeg elsker dyr og natur og jeg interesserer mig også rigtig meget 

for det” (bilag 8, linje 82-83). Derimod er det fordi, eleven ønsker at blive klædt på 

til at løfte det ansvar der følger med at være den næste generation, som “skal være 

med at vende det om”. Eleven nævner specifikt “global opvarmning” og “miljø og 
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så videre”, som emner der er meget af i medierne, men som der ikke undervises i i 

skolen. Vi må antage, at eleven med en optimistisk indstilling, tænker at få løst 

problemet med den manglende indsigt, før eller siden, idét han ikke giver udtryk 

for at jorden er ved at give op. Det optimistiske understreges af, at han udtrykker, 

at “den nye generation skal være med til at vende det om”, hvori det 

præsupponerede er, at der findes løsninger på problemerne, men at det kræver 

indsigt og uddannelse at finde dem.  

 

Ifølge Christensens model er det en reddet natur, som er elevens synsfelt. Det er en 

natur der er blevet “vendt om” eller reddet fra noget eller nogle, måske fra 

menneskets udnyttelse? Elevens synsvinkel er undervisning om natur i skolen, som 

p.t. mangler. Undervisningen er for eleven essentiel for at kunne handle forsvarligt, 

når han som næste generation skal overtage ansvaret for naturen. Undervisningen 

er et middel til helbredelse for naturen, et middel der helliger målet, jorden går ikke 

under, men vi redder den qua indsigt, oplysning og viden. Elevens position er, som 

de andre elevers positioner vi har omtalt, præget af, at han sidder i et 

fokusgruppeinterview og taler om natur med universitetsstuderende. Han bliver 

stillet nogle spørgsmål, som sætter tanker igang om at redde naturen og være næste 

generation og have et stort ansvar samt efterlyse undervisning. Betydningssfæren 

er blandt andet alt det eleven ved, og i lige så høj grad alt det eleven ved, at han 

ikke ved. Eleven kender sine begrænsninger og ved der er brug for mere end han 

kan mønstre, når han, som den næste generation, skal værne om naturen eller redde 

den fra undergang og ødelæggelse. 

 

Den sociale handling er, som nævnt, at eleven sidder i et fokusgruppeinterview og 

svarer på nogle spørgsmål, samtaler og giver sit natursyn til kende. Hans historical 

body hænger sammen med føromtalte betydningssfære, idet den består af den viden 

eleven har i forvejen samt en viden om, hvad han skal vide for at løfte omtalte 

ansvar som den næste generation. Historical body er også den påvirkning, han føler 

han har fra medierne om miljø og global opvarmning, som skaber et vacuum i ham, 

som ikke opvejes af information og undervisning i skolen, samt dét at 

generationerne tager over efter hinanden i alle henseender, og at der følger ansvar 
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med dette. Stedets diskurser er qua rummets indretning med bord og stole, et lukket 

rum, hvor kun eleven sammen med andre fra sin klasse kan tale uforstyrret med 

nogle studerende i en lille times tid. Der er roligt at opholde sig og der er ikke 

forstyrrelser fra omgivelserne. Lokalet ligger afsides i Randers Regnskovs 

backstage faciliteter, så gruppen er også lidt gemt væk fra omverdenen og har god 

mulighed for fordybelse og koncentration. Interaction order er den måde eleverne 

og de studerende handler og forholder sig i forhold til hinanden. Det skal herunder 

fremhæves, at eleven stopper samtalen om at være vegetar og forholder sig til det 

spørgsmål, der blev stillet af den studerende for to og et halvt minut siden. De andre 

elever lytter efter og når hans taletur stopper, kommenterer en anden elev på, 

hvordan han har modtaget undervisning om natur med landbrugsperspektiv.  

 

En anden elev giver også udtryk for at mangle undervisning, idet han udtaler: 

“jeg synes også kun at det er synd at vi ligesom ikke har det fordi 

at vi får ikke den viden som vi burde have (...) ognu var der for 

eksempel et stort problem med affald og sådan så kunne man jo lave 

fag med hvordan man ligesom skal hvad hedder det opføre sig i 

naturen fordi det er jo omkring os det er i hvert fald en god ide og 

have mere” (bilag 8, linje 77-81). 

En tredje elev kommenterer på det: “i stedet for at man smider en plastikpose i 

naturen og tænker arh den er væk om… altså” (bilag 8, linje 86), hvorved vi ved, 

at de taler om, adfærdsregulering i forhold til natur og affald, som der er stigende 

fokus på nationalt såvel som internationalt. Her taler eleverne om et specifikt 

område, som de mener de ved for lidt om, og som skolen ifølge deres overbevisning 

burde undervise eleverne i. Samtidig fralægger eleverne sig ansvaret at søge 

information om skrald og om, hvordan man “opfører sig i naturen” selv, da de siger, 

at de ikke får den viden de burde have, underforstået, at ansvaret ligger hos skolen.  

 

OPSUMMERING 
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Vi er gennem analysen blevet bekendt med, at eleverne bliver påvirket af ydre 

faktorer. En af disse er social arv, hvor der ses en sammenhæng mellem elevernes 

familiære baggrund og de holdninger de hver især har til natur. I denne forbindelse 

sættes der særligt fokus på tre af eleverne, hvor to af disse, har en forbindelse til 

landmandslivet qua social arv og den tredje er fortaler for økologiske indkøb, 

hvilket også skyldes social arv.  

Naturen anses som en ressource og har således en nytteværdi for mennesket. Det 

bliver hertil ekspliciteret, at naturen skal værnes om, og at det er naturligt, at have 

et særligt forhold til naturen, når man er opvokset i naturprægede rammer som 

landmandsliv eller familie der vægter økologiske indkøb. Det er altså tydeligt, 

hvordan den sociale arv har indflydelse på eleverne. Der er i forbindelse med 

eleverne diskurser om ideologiske overbevisninger i særlig grad. Elever har ændret 

på den måde de lever deres liv for at imødekomme ideologier af forskellig art. 

 

Der sættes fokus på sociale medier via amerikanske teenagere og deres udfordring 

om indtagelse af vaskemiddel herpå og til atomkrige, hvilket medfører en 

bevidsthed om diverse dommedagsprofetier. Omvendt udtrykkes der en optimisme, 

når eleven bliver vidne til handlinger, der udføres til fordel for naturen. Fordi 

eleverne både nævner sidstnævnte tendenser og atomkrige, gives der indtryk af, at 

de følger med i forskellige medier. Dette medfører modstridende påvirkninger, som 

indebærer pessimisme såvel som optimisme. Denne dualisme ses også hos eleven 

der udtrykker bekymring over, at skovene forsvinder og at det kun bliver værre og 

dernæst omtaler, at vi har opfundet kunstig ilt, så vi højst sandsynligt vil opfinde en 

erstatning for papir. Hermed underforstået, at årsagen til træfældning skyldes 

menneskets forbrug af papir. Eleven mener dermed, at vi skal finde eller opfinde en 

ny ressource til papirfremstilling frem for at regulere den måde vi forbruger papir 

på. 

 

Den generelle skoleundervisning kritiseres tillige, og der efterlyses mere 

undervisning i skolen om natur og relaterede områder. En elev ekspliciterer den 

manglende undervisning i blandt andet affaldshåndtering samt, hvordan man 

generelt gebærder sig i naturen. Der udtrykkes dertil en bekymring om, hvorvidt 
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eleverne er klædt godt nok på til at vende den nedadgående udvikling til en 

opadgående. Eleverne udviser bevidsthed om det ansvar, der påhviler dem. 

Samtidig giver eleverne imidlertid udtryk for, at ansvaret for den manglende 

undervisning skal komme fra skolens lærere og dermed fritager eleverne sig fra 

ansvar for selv at opsøge den ønskede viden. Dette kan imidlertid tillægges kulturen 

i undervisningsinstitutioner i Danmark, hvilket eleverne er opvokset under. 
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ELEVERNE HANDLER I RELATION TIL NATUREN 

Denne kategori beretter om elevernes måde at handle på i relation til, hvordan de 

anser, naturen. Eleverne fortæller, hvordan de handler i naturen i praksis, hvor de 

implicit og eksplicit italesætter egen forståelse og andres forståelse af natur. 

 

 

 

Ovenstående kategorier tyder på, at eleverne dels forholder sig til, og har 

holdninger, til naturen, men lige såvel handler i relation til naturen. De opfordrer 

deres forældre til at købe økologisk, men hvad er de bagvedliggende diskurser for 

sådanne opfordringer? De er bevidste om, at deres handlinger har konsekvenser for 

naturen, og at kulturen har indflydelse på naturen, men hvordan går de to begreber 

i spænd? Der er tillige en tendens til, at eleverne bruger naturen enten i form af jagt, 

sportslige aktiviteter, eksperimenter, leg mm, men anses naturen som en slags 

brugsgenstand, hvor vi handler i, og med, naturen til fordel for egen vinding? Og 

hvilken indflydelse har skolerne egentlig på elevernes relation til naturen?  

 

 

  

Eleverne handler i relation til naturen 

à Eleverne bruger naturen som rekreativt rum 

à Eleverne anser naturen som en legeplads 

à Eleverne dyrker jorden 

à Eleverne holder fest i naturen 

à Eleverne opfordrer deres forældre til at handle økologisk 

à Eleverne laver biologiske eksperimenter i skolen 

à Eleverne ødelægger naturen 

à Eleverne jager i naturen 
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Økologi som betænksomhed 

Eleverne fortæller, hvordan de tænker mere på natur end deres forældre gør, ved 

blandt andet at opfordre dem til at købe økologisk. Særligt én elev ytrer, at i hendes 

husstand er hun den, der tænker mest på naturen og fortæller at:  

“altså hjemme ved mig der er det sådan at der er jeg egentlig sådan 

den mest den der mest tænker på naturen vi køber konventionelt 

derhjemme og jeg er sådan den der opfordrer til at vi skal købe 

økologisk (...) hvis de (forældrene red.) har købt et eller andet 

økologisk SE Kathrine vi har købt økologisk (...) og så klapper jeg 

dem på hovedet” (bilag 8, linje 186-192).  

Det er her interessant, hvordan økologi sammenlignes med interesse for naturen, da 

jorden manipuleres uanset om landbruget er af økologisk eller konventionel 

karakter. I denne forbindelse kan vi ligeledes inddrage Fink og hans forestilling om 

naturen som det grønne, da økologi formentlig har fået højere status - ikke fordi, 

det er blevet behandlet på en anden måde, men fordi, der eksisterer noget, der er er 

blevet behandlet mere syntetisk. Eleven forsøger at bryde med sine forældres 

historical body, ved at tage afstand fra deres natursyn og dermed finde sit eget, som 

peger i retning af økologiske tiltag. Økologien italesættes som et medierende 

middel, der, i denne sammenhæng, sandsynligvis anvendes til, at gøre natur til et 

mere håndgribeligt begreb. Dette middel fortæller også om elevens historical body, 

da eleven skal vide, hvordan økologi behandles og tages i brug. I denne 

sammenhæng forbindes økologi med noget positivt og noget, der gavner naturen.  

 

Vi tolker, at hun ved, at økologi ikke er behandlet på en syntetisk måde, hvorved 

jorden ikke er blevet sprøjtet og således ikke er blevet manipuleret yderligere. 

Økologien bliver brugt til at tydeliggøre en interesse i og betænksomhed for 

naturen. Det er tillige interessant, at hun fortæller, hvordan hendes forældre gør 

hende opmærksom på deres økologiske indkøb. Det er interessant i den forstand, at 

det normalvis er børn, som søger anerkendelse fra deres forældre for deres 

handlinger, hvor interaktionsordenen i denne sammenhæng er omvendt. Den lille 
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diskurs, der kommer til udtryk gennem den økologiske handling, hvor eleven 

opfordrer sine forældre til økologiske tiltag, er, at økologi gavner naturen, da det 

bliver omtalt som noget positivt, hvor økologi sidestilles med betænksomhed. 

 

Eleven udtrykker om sig selv, at hun er “den der mest tænker på naturen” og 

betragtet med Christensens model, er elevens naturbegreb betænkt natur, som er 

natur der er tænkt på. Dette kan tolkes at være natur, som er beskyttet mod noget 

eller natur, der er skænket omtanke i en eller anden form. Synsvinklen er 

handlingen, at opfordre forældrene til at købe økologiske varer når de handler ind. 

I udtalelsen positionerer eleven sig, i forhold til sin familie, uden for familiens 

praksis, da forældrene formentlig ikke har præference for økologiske varer. Elevens 

betydningssfære består blandt andet af en viden om, at der skal tænkes på naturen. 

Eleven giver et indtryk af, at besidde eller vægte information om natur som 

forældrene ikke besidder eller vægter, idet hun fortæller, at hun klapper dem på 

hovedet, hvis de har købt noget økologisk. Dette er en historisk kulturel handling, 

at voksne klapper børn på hovedet, når de er artige eller dygtige. 

 

En anden elev fra interviewet forklarer:  

“altså vi (familien red.) er lidt en blanding vi sådan bruger lidt af 

hvert sådan hvad der lige passer men jeg vil også sige jeg dyrker 

meget sport i naturen (...) jeg er sådan nok den i familien der nok 

bruger mest tid ude i naturen” (bilag 8, linje 199-201). 

Hvor den forrige elev forklarer, at hun tænker mest på naturen, forklarer eleven, der 

ytrede ovenstående, at hun bruger naturen mest. Måden, hvorpå hun bruger naturen, 

er gennem sportslige aktiviteter såsom løb, hvor hendes historical body selvsagt er, 

at hun ved, hvordan hun skal løbe og tillige, hvor hun kan, hvilket er kropsligt lagret 

i hende. Hun anvender endvidere løb som et medierende middel, da hun gennem 

sproget eksemplificerer, hvordan naturen er til gavn for hende. Det er interessant, 

hvordan hun ikke fortsætter dialogen omkring økologi og betænksomhed. Hendes 

synsvinkel er spørgsmålet, som mediatoren stillede der lød på, om de talte med 
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deres familier omkring natur og ligeledes, hvad natur egentlig er. Hvor den forrige 

elevs synsfelt var økologi, er denne elevs løb. Interaktionsordenen er, at den 

løbende elev anerkender den økologi-fortalende ved at overtage taleturen, forsøge 

at belyse sit økologiske synsfelt for derefter at vende sig mod sit egentlige synsfelt. 

Den lille diskurs, som den løbende elev trækker på, er, at naturen er noget, der skal 

bruges til noget, hvorved hun ser en brugsværdi i denne, hertil pointerer andre 

elever ligeledes, at naturen, herunder skoven, kan anvendes til løb (bilag 8, linje 

207-208, bilag 7, linje 267-268).  

 

I forbindelse med den lille diskurs, omhandlende naturen som værende en 

brugsværdi, forklarer eleverne, at de går på jagt og ligeledes er med til at drive et 

landbrug. “(...) jeg er selv nyjæger så jeg går meget på jagt når at jeg så også 

ligesom Anders er vokset op med landbrug det er bare ikke familierelateret (...)” 

(bilag 8, linje 235-235). Med denne ytring tilkendegiver eleven dels, at han for 

nyligt har fået et jagttegn, hvilket ikke er en hindring for at gå meget på jagt og dels, 

at man ikke nødvendigvis skal have en familierelation for at vokse op med 

landbrug. Dette analyserede vi og reflekterede over i den forgående analyse, 

omhandlende påvirkning af ydre faktorer.  

 

Eleverne har altså erfaring med at anvende naturen og dens muligheder, idet de 

italesætter deres anvendelse, hvor sportslig aktivitet, dyrkning af jord og afslapning 

er de gennemgående svar. Den lille diskurs, der kommer til udtryk i denne 

interaktionsorden er således, at naturen er en ressource. At forstå naturen som en 

ressource er et meget potent koncept (Harré et al., 1999, p. 40). Det foranlediger at 

naturen må håndteres og konserveres af mennesket, som anvender ressourcerne, i 

dette tilfælde til løb, landbrug og afslapning.  

 

Med udgangspunkt i Christensens model ser eleven naturbegrebet via en 

synsvinkel, der omhandler sportslige aktiviteter, nærmere betegnet løb. Eleven 

anvender naturen til at udfolde sin sport, hvorved naturen er et rum for fysisk 

udfoldelse og et alternativ til et fitnesscenter. Elevens position afgøres af den 

kontekst hun befinder sig i, og eleven besvarer med sin udtalelse et spørgsmål, der 
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omhandler, hvorledes eleverne benytter naturen. Elevens begrebssfære er blandt 

andet en praksis hun har hjemmefra eller fra skolen om, hvordan man kan bruge 

naturområder samt erfaring med udøvelse af sport og dermed viden om, hvor det 

rent praktisk er bedst egnet til eksempelvis løb. Da eleven besvarer et specifikt 

spørgsmål, vil det også være hendes personlige præferencer, der reflekteres i svaret. 

 

Ud af rammerne 

Da eleverne er fra samme klasse, kan de tale ud fra nogenlunde samme synsvinkel. 

I denne forbindelse forklarer de, at de i skoletiden foretrækker, at komme ud af 

klasselokalets rammer, hvilket “var fedt nok” (bilag 7, linje 113) fordi de “slap (..) 

for at være inde i klassen” (bilag 7, linje 114). Naturen anvendes altså i 

skolemæssig øjemed som et formidlingsrum, hvor eleverne bliver taget ud af deres 

vante rammer i klasselokalet og undersøger naturen ud fra et biologisk perspektiv, 

hvor de blandt andet tager prøver af jorden (bilag 7, linje 104). Naturen bliver, ud 

fra skolens synsvinkel, undersøgt oftest gennem biologi og/eller geografi, ved, at 

eleverne graver et hul i jorden, og tager nogle prøver, som skal tydeliggøre, hvilken 

jord de arbejder med (bilag 7, linje 90-91, bilag 7, 104-107). Dette noterer eleverne, 

og indskriver herefter deres resultater på computeren (bilag 7, linje 110-111). 

 
Skolen tilgår altså naturen ud fra Finks forestilling om, at naturen er det fysiske, 

som kan måles og vejes gennem eksperimenter. Vi kan undre os over, hvorvidt 

skolens mere kreative fag så som billedkunst ikke nævnes i denne sammenhæng - 

hvorfor tager sådanne fag ikke eleverne ud på en mere sansende og reflekterende 

oplevelse, hvor flere af sanserne kommer i spil? Det kan dog forekomme, at en 

sådan oplevelse har fundet sted, men ikke er blevet nævnt i 

fokusgruppeinterviewene. Skolen præger altså, ud fra fokusgruppeinterviewene, 

eleverne med en mere naturvidenskabelig og fysisk tilgang til naturen, hvor 

elevernes sanser anvendes til et mere videnskabeligt formål. Til trods herfor viser 

eleverne gennem deres erfaringsverden, at de også handler i naturen ud fra en 

sansende forestilling. I fokusgruppeinterviewet taler eleverne om at slappe af i 

naturen og en elev udtaler følgende: 
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“jeg sidder og tænker sådan mange familier sådan lidt mere altid 

på farten der skal hele tiden ske noget jeg tænker mange ikke 

sådan lige tager sig tid lige trækker vejret venter og ser sig 

omkring (..) tænker det sådan mere afslapnings(uf) sådan lige stop 

op kig dig omkring” (bilag 7, linje 279-281).  

Ovenstående ytring er sigende for, hvordan eleverne bruger naturen som et afbræk 

fra den hektiske hverdag. Eleven trækker på nogle store aktuelle og sociale 

diskurser, i form af det hektiske familieliv og tid som en mangelvare. Den tidslige 

diskurs inddrages ved, at der henvises til kulturel tid (jf. Greenspeak). Eleven 

udtaler sig generelt om familiers tid, dvs. den kulturelle tid, men giver også udtryk 

for, at den korrekte måde at bruge sin individuelle tid på er, at standse op og være 

tilstede. Her er altså et eksempel på, hvordan der implicit anvendes forskellige 

tidsperspektiver og moralske vurderinger i forbindelse med ytringer omhandlende 

natur.  

 

Mediatoren spørger ind til, hvordan man opfører sig i en skov, hvortil eleverne 

forestiller sig, hvordan andre opfører sig: “der er nogle de er meget energi sådan 

fyrer rundt og leger altså. Hvis JEG er i en skov så går jeg en tur og slapper af” 

(bilag 7, linje 303-304). Den lille diskurs, der kommer til syne, er, at naturen er et 

slags frirum for familier og andre, hvor de både kan agere i vildskab og slappe af.  

 

Eleverne taler om, hvordan de bruger naturen med baggrund i et spørgsmål fra 

mediatoren og en af eleverne udtaler: 

“(...) jeg er jo fra landet af (...) hvis jeg nu har været i byen her i 

nogle dage for eksempel og så ja og så kom ud på landet igen så 

føler jeg det også som en afslappende måde at komme ud i naturen 

ude på landet og får lige får lov til at puste ud og det giver sådan 

en afslappet fornemmelse i kroppen synes jeg (...)” (bilag 8, linje 

224-228). 
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Eleven omtaler her naturen som ‘ude på landet’ hvor han slapper rigtig godt af. 

Elevens forhold til naturen er sanseligt, hvilket ses når han beskriver, hvorledes han 

får en afslappet fornemmelse i kroppen af at opholde sig i naturen og særligt, hvis 

han har været væk fra den og så kommer tilbage igen. Her ses diskurser med lille d 

der omhandler afslapning og forskel på by og land og til følelser i forbindelse med 

natur. Diskurser med stort D er blandt andet menneskets sanselighed, som ses i 

forgrunden og i baggrunden at føle at man kommer hjem, som afhænger af 

individets præferencer og muligvis opvækst. Finks forestilling om naturen som det 

landlige findes her, da skellet mellem by og land er særligt udtalt og sidstnævnte 

har det rekreative aspekt, eleven oplever.  

 

Vi tolker således, at der kan drages paralleller mellem natur og rummelighed, fordi 

naturen er der, hvor individets drifter kan få frit spil, hvad enten det indebærer vild 

leg, eller ren afslapning. Det er tillige et rum, som ikke nødvendigvis skal opleves 

gennem jordbundsprøver og -analyser, men i højere grad med sanserne, hvorved 

naturen opleves og anvendes som et rekreativt rum. Med den forrige ytring in 

mente, at nogle farer rundt og nogle slapper af, tolker vi ligeledes, at naturen er et 

sted, hvor individet dels kan komme af med energi og dels kan få energi. Med 

reference til seneste ytring, om at komme hjem til landet og naturen og mærke 

afslapning, er naturen således et rum, som hverken tager eller giver energi til 

mennesket, da det er mennesket selv, der bestemmer, hvordan det vil influeres af 

naturen.  

 

Naturen som legeplads 

Eleverne bruger ordet legeplads som en metafor for naturen, herunder skoven. 

Ordet legeplads anvendes ikke blot som en metafor, men også som et medierende 

middel, der er medvirkende til at italesætte elevernes måde at opføre sig på i 

naturen. I denne forbindelse forstår vi ikke legeplads som et afgrænset område med 

legeredskaber såsom vipper og rutchebane, der er tiltænkt børn, men derimod et 

område, hvor individet kan boltre sig i det fri, hvor menneskehænder ikke 

intentionelt har stillet legeredskaber til rådighed. “så tror jeg også det er til at bruge 

deres egen fantasi mere end man gør i dagligdagen altså sådan komme mere ud og 
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få et break” (bilag 7, linje 310-311). I denne ytring tilkendegiver en elev, at naturen 

er medvirkende til at fremme fantasien, da den som nævnt sætter rammerne, men 

ikke dikterer slagets gang. Elevens historical body vidner om, at når der ikke er 

midler til rådighed, må der trækkes på fantasien mere end der bliver gjort i 

dagligdagen. Eleverne anser således skoven som et sted, hvor kreativiteten kan få 

frit løb, da naturen ikke foreslår, hvilke lege, der skal leges eller hvilke tanker, der 

skal tænkes. En elev forklarer hertil “eksempel hvis man nu er to børn derude så er 

man nødt til at finde på sin egen lege i stedet for at man har en voksen lige bag ved 

som forklarer en den leg man så skal lave” (bilag 7, linje 313-314).  

 

Den lille diskurs, der kommer til udtryk i denne interaktionsorden er, at i naturen 

ses der muligheder frem for begrænsninger, hvor naturen giver individet mulighed 

for at lade sig inspirere af sine omgivelser. Dette står i kontrast til vores kultur, hvor 

eksempelvis en kunstner færdiggør et kunstværk, hvor dennes intention kan være, 

at få befolkningen til at tage stilling til en samfundsrelevant problemstilling. Med 

andre ord forsøger kunstneren at få tilskuerne til at reflektere over noget bestemt, 

hvorimod naturen inviterer individet til at gøre sig sine egne tanker.  

 

Naturen sætter de fysiske rammer, men individet må selv tænke og reflektere over 

egne problemstillinger, oplevelser mm. Den store diskurs, der identificeres hertil er 

frihed, fordi et individ der, af lyst, bevæger sig i naturen har en ubetinget frihed til 

at kontrollere egne tanker og påvirkes således ikke af storbyens reglementer for 

korrekt opførsel ved at standse for rødt, læse skilte og holde døre. Det er interessant, 

hvordan frihedsdiskursen knytter sig til individet og ikke naturen. Fordi friheden er 

en tilstand eller en følelse som kun mennesker kan opleve, kan vi således ikke 

præcisere, hvilken forestilling om naturen, friheden læner sig op ad, og om den gør. 

Det kunne tyde på, at der er en forbindelse mellem naturen og naturen i individet, 

hvor friheden hverken er dét “derude”, dét “hernede”, men dét “herinde”. En anden 

elev udtaler om et valgt postkort:  
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“det får mig til at tænke på det her udeliv hvor man ligesom når 

man for eksempel har problemer i ens liv så kan man gå ud og 

sætte sig og ligesom nyde naturen altså både dufte og høre fuglene 

sådan…”(bilag 8, linje 303-306).  

 
 

 

Elevens udsagn er med til at understøtte den følelse af afslapning og afbræk som de 

forrige elever også finder i naturen. Naturen er for ham, et refugium fra problemer, 

som afløses af behagelige sanseoplevelser. Sættes dette i relation til den foregående 

tolkning om “naturen herinde” kan vi udlede, at hvis eleven oplever indre oprør, 

søger han roen, som han finder i den ydre natur.  

Denne legeplads´ metafor kan ligeledes symbolisere morskab. I denne forbindelse 

sidder én elev med et postkort, hvorpå Aalborg Karneval er afbilledet.  

Billede 9 Fyr forklarer ud fra postkort, at man kan nyde naturen gennem 
sanserne 
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I forgrunden ses en flok letpåklædte glade sambadansere i et karnevalsoptog, der 

danser i alverdens farver i bybilledet omgivet af bygninger. I baggrunden står et 

stort grønt træ. Som medierende middel, er kortet medvirkende til, at en elev 

fortæller: 

“(...) det synes jeg også det er fedt fordi at der fest og farver i 

naturen og der kommer (...) nogle problematikker hvis vi nu tager 

karnevallet i og med at det er der svines rigtig meget som så 

forurener men om ikke andet bliver det da ryddet op igen og det er 

en fest i naturen som egentlig synes er fedt hvis der er godt vejr 

(...)” (bilag 8, linje 329-333).  

Billede 10 Postkort fra sambaskolen Poco Loco 
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Elevens historical body kommer til udtryk ved, at han har kendskab til Aalborg 

Karneval, som er en fest, der kombineres med farver, hvilket han anser som 

værende positivt. Hans forklaring om, at festen rykkes ud i naturen, kan skyldes 

dels at et træ står i baggrunden, men ligeså vel fordi karnevalsoptoget ender ud i en 

fest i en park. Er sidstnævnte tilfældet læner denne forklaring sig op af forestillingen 

om, at naturen er det grønne. Eleven mener muligvis, at festlige udskejelser i 

naturen er tålelige så længe, at vejret indbyder til det og at det affald, der måtte 

forekomme, ikke efterlades. Elevens historical body fortæller således, at objekter, 

der ikke tilhører det sted, hvor de er blevet smidt, skal fjernes derfra. Med andre ord 

skal de involverede parter rydde op efter sig selv, hvilket ligeledes er den lille 

diskurs. Eleven tydeliggør, at festivitas i naturen medfører forskellige 

problematikker såsom affaldshåndtering og forurening, hvilket kan accepteres så 

længe det anvendte område rømmes for affald. Når eleven forklarer, at fest og farver 

medfører forskellige problematikker, kan det være en indikation på noget, der er 

kropsligt lagret. Han er formentligt bevidst om, at Aalborg Karneval ikke blot er et 

optog, men også er en begivenhed for udklædte karnevalister, der indtager større 

mængder alkohol og som, sandsynligvis i fuldskab, kaster affald på gaden og i den 

føromtalte park. Det er 

interessant, hvordan hans 

synsfelt ved første instans 

indebærer noget positivt, 

hvorefter det ændres til 

forskellige problematikker for 

slutteligt at vende tilbage til det 

positive. Dette kan indikere, det 

altid dikotomiske mønster (jvf. 

Greenspeak), der findes, når det 

omhandler natur, og at eleven er 

i stand til at reflektere over 

begge sider.  

 
Billede 11 Fyr sidder med postkort af 
sambadanserne 
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Via Christensens model er elevens naturbegreb festen i naturen. Dét eleven omtaler, 

er selve dét at holde en fest i naturen. Elevens synsvinkel er karneval i Aalborg, 

som postkortet illustrerer. Elevens position er rettet efter hans egne præferencer i 

forbindelse med udendørs fest og karneval og betydningssfæren består af den 

baggrundsviden eleven har om fester i naturen. Fest i naturen indebærer, ud fra 

elevens perspektiv, svineri og forurening, og samtidig udtrykker eleven, at det ikke 

er noget han er bekymret for, for det ryddes op og gøres rent når festen er færdig. 

 

En anden elev har valgt samme billede, men anskuer det på en mere eftertænksom 

måde og bruger ordene “meget ironisk” (bilag 7, linje 378) til at beskrive 

postkortets billede. Hun begrunder sit valg yderligere “med en storby og så er der 

et enkelt træ (...) ja men vi skal have det fedt men naturen den kan ligesom godt 

vente (...) at vi tager ikke hensyn til det der egentlig var her før os” (bilag 7, linje 

548-552). Hendes begrundelse for valget af postkort er, at hun mener, at vi nyder 

tilværelsen på bekostning af naturen. Hun er således af den forståelse, at mennesket 

lever hedonistisk og ikke tager hensyn til naturen til trods for, at naturen har 

eksisteret længe før mennesket. Det er en interessant tankegang, at vi skal værne 

om det, der har eksisteret i længere tid end os. Det er interessant og samtidig 

paradoksalt fordi, mennesket bliver ved med at udvikle sig selv og sine omgivelser, 

hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem naturhistorien. Måden hvorpå vi 

værner om naturen og ligeledes forholder os til den, vil altid være foranderlig, fordi 

mennesket og tiden er det. De kommende generationer vil, med al sandsynlighed, 

have ny indsigt i verden, som vil give dem et nyt perspektiv til at værne om naturen, 

der eksisterede før dem, på. På samme vis står vi i dag med en ny viden om, at det 

vi skabte tilbage i 1900-tallet og siden da, har tæret voldsomt på jordens ressourcer, 

som det har vist sig, ikke er uudtømmelige.   

 

Eleven giver yderligere et bud på, hvordan hun tror, at den almene borgers 

naturforståelse tager sig ud, da hun udtaler “ja men vi skal have det fedt men 

naturen den kan ligesom godt vente” (bilag 7, linje 550). Med denne ironisering 

påpeger eleven, at mennesket ser sig selv som hævet over naturen, og at naturen er 

til for menneskets skyld, hvilket stemmer overens med 1900-tallets naturhistorie, 
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hvor mennesket havde udviklet viden og kompetencer til at manipulere naturen. 

Det kunne således tyde på, at eleven, i dette tilfælde, trækker på forestillingen om, 

at naturen er det jordiske, ikke fordi hun nævner en guddommelig skabermagt, men 

alligevel ekspliciterer, hvordan naturen har eksisteret før mennesket satte sine spor.  

 

Denne elevs natursyn består, med Christensens model, af et naturbegreb, hvor 

naturen er under pres fra mennesket. Perspektivet, hvormed eleven ser naturen er 

konsekvenserne, udgør synsvinklen. Elevens position er fæstet i situationen og 

tager udgangspunkt i en samtale om en rejse hun har været på, hvor hun så dødt 

koralrev, frembragt via et medierende middel, et andet postkort, som eleven har 

valgt at tale ud fra. Denne kontekst betyder også, at betydningssfæren omhandler 

den viden om natur og mennesker, som eleven har genereret via skole, hjem og 

sociale medier etc., men i særdeleshed også de erfaringer eleven har fra en nyligt 

foretaget rejse. På rejsen har eleven, ved selvsyn, erfaret og konkluderet, at på grund 

af menneskets manglende hensyn til det natur, der var der før mennesket, er dele af 

koralrevet dødt, hvilket berørte eleven følelsesmæssigt.  

 

Det er interessant, hvordan et medierende middel i form af et postkort, med et 

billede af et karnevalsoptog med et træ i baggrunden, kan fremkalde forskellige 

refleksioner, syn og holdninger. Hvor den første elev påskønnede samarbejdet 

mellem mennesket og naturen, var den anden elev fokuseret på at værne om den og 

det, der var her først. Ordene “fedt”, “fest og farver”, “ironisk” og “ikke tager 

hensyn” blev anvendt i beskrivelsen. Til trods for denne kontrast var eleverne dog 

af den overbevisning, at naturen skal passes på - vi skal tage hensyn til den ved, 

blandt andet, at fjerne det omkringliggende affald. Af dette kan vi udlede, at 

håndteringen af affald er en lille diskurs i denne interaktionsorden og at “fest og 

farver” ikke er et fænomen, som naturen har skabt, men at natur og kultur kan 

sameksistere, såfremt der tages hensyn til alle de involverede parter.   
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Ovenstående medierende middel får en elev til at forklare, at de er medvirkende til 

at ødelægge naturen.  

“jeg har det her (...) hvor der er en masse graffiti på og der er en 

masse skrald rundt omkring og sådan noget og det er bare altså 

folk har jo totalt ødelagt naturen her det tror jeg altså nogle 

gange jeg tror ikke rigtig vi tænker over hvor meget vi ødelægger 

naturen normalt“ (bilag 7, linje 496-499).  

Eleven indleder med at distancere sig fra billedet, hvor det præsupponerede er, at 

hun ikke har været medvirkende til at forårsage det “ødelagte” på billedet. Til trods 

for at hun implicit tager afstand fra billedet, påtaler hun en lille diskurs, der handler 

om, at vi har et fælles ansvar over for naturen, da mennesket selv er medvirkende 

til at ødelægge naturen, hvilket hun uddyber yderligere. Hun forklarer, at “folk” 

smider deres affald i naturen uden at tænke yderligere over konsekvenserne, og at 

hvis alle havde en konsekvensløs tankegang, ville dette resultere i endnu mere 

affald (bilag 7, linje 500-504). Det kunne hertil tyde på, at eleven trækker på en lille 

diskurs, der handler om, at ens handlinger har konsekvenser.  

Billede 12 Postkort af en mur med graffiti blandt træer af Energi-Metropol 
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Affaldet anvendes som et medierende middel, da hun ved brug af dette kan 

eksemplificere, hvordan vi ødelægger naturen. På de store klinger kan nævnes, en 

diskurs om affald og at naturens ødelæggelse skyldes menneskehænder.   

 

Affald, og håndteringen af samme, er blevet nævnt to gange i indeværende analyse 

og er således ikke fremmede for os. Der kan være flere årsager til denne nævnelse. 

Et eksempel kan være, at affaldshåndtering sidestilles med at tage hensyn til 

naturen, det kan ligeledes være, at affald er noget, som eleverne kan relatere til. 

  

 

OPSUMMERING 

Vi har i denne analyse stillet skarpt på, hvordan eleverne handler i relation til 

naturen. Køb af økologiske varer er i denne forbindelse forbundet med noget 

positivt, som sidestilles med en interesse i og en betænksomhed for naturen. 

Interaktionsordenen indikerer at eleven går forrest i familien for at ændre deres 

vaner fra køb af konventionelle varer til økologiske varer.  

 

Herudover har eleverne erfaringer med, at bruge naturen som en gavnlig ressource 

til diverse aktiviteter såsom løb, landbrug og afslapning. Naturen sammenlignes 

med en legeplads, hvor kreativiteten har råderum og hvor man lade sig inspirere. 

Vi ser også en forestilling om naturen som det landlige, det modsatte af byen og 

stedet hvor man kan mærke sanserne og føle naturens afslappende indvirkning på 

sig selv samt en diskurs om frihed, da naturens rammer inspirerer til egne tanker og 

refleksioner uden deciderede påvirkninger fra bylivet. Der fremkommer en social 

og kulturel tidsdiskurs, der indikerer, at tid er en mangelvare, og at den bør bruges 

på at være til stede i naturen. Vi blev hertil bekendt med, at der er en forbindelse 

mellem naturen og naturen i mennesket. Naturundervisningen i skolen har 

forestillingen om naturen som det fysiske som udgangspunkt. Således er naturen en 

ressource for læring og viden om naturvidenskab i form af blandt andet det at tage 

jordbundsprøver.  
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Eleverne trækker på en affaldsdiskurs foranlediget af, hvordan vores tanke- og 

hensynsløse handlinger har konsekvenser for naturen. Kultur og natur kan sagtens 

sameksistere, så længe vi ikke føler os hævet over naturen og når vi værner om det 

der var før os. 
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ELEVERNE FORHOLDER SIG TIL NATUR 

Denne kategori omhandler, hvordan eleverne forholder sig til naturen og følgende 

udsagn er udvundet af fokusgruppeinterviewene.  

 

 

Af ovenstående kan vi sammenfatte, at eleverne har nogle værdier og holdninger 

som blandt andet omhandler økologi og respekt for naturen. Det nævnes, at 

mennesket skal være naturens forpagter og på sin vis flytte sammen med naturen. 

Eleverne inspireres ydermere af, at være selvforsynende og hente deres råvarer 

direkte fra baghaven. Dette kan indikere, at eleverne er positivt stemte for et 

bæredygtigt forhold til naturen. Respekten og pligtfølelsen overfor naturen 

fremkommer også i elevernes udsagn, som kobler naturen med skønhed og med en 

undertone af noget spirituelt. Den rene natur, mener de, er uberørt af mennesket, 

modsat plantager og gartnerier som eleverne benævner “menneskenatur”, fordi det 

vedrører noget, vi som mennesker, gør ved naturen.  

 

 

Eleverne forholder sig til natur 

à Eleverne har et holistisk syn på natur  

à Eleverne har et dualistisk syn på natur 

à Mennesket skal forpagte og bevare naturen 

à Eleverne har en holdning til økologi 

à Man skal have respekt for naturen 

à Eleverne inspireres af at være selvforsynende 

à Eleverne fortæller, hvad der ikke er natur 

à Mennesket skal flytte sammen med naturen 

à Eleverne taler om naturen som noget guddommeligt 

à Eleverne ser naturen som det smukke 

à Naturen er uberørt/ikke-menneskeskabt 

à Eleverne bruger ordet ’menneskenatur’ 
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”Det vi gør mod naturen gør vi mod os selv” 

At eleverne har et holistisk syn på naturen kommer blandt andet til udtryk, da 

gruppeinterviewets fokus leder hen på, hvad respekt for naturen er (bilag 8, linje 

455-476). Når vi eksempelvis kasserer øldåser i vejsidekanten, hvor 

 “dyrene kan komme og hakke de her dåser i stykker og så få 

splinter ned i halsen” (linje bilag 8, 458-459) “og så til sidst kan 

det jo ende altså de ligesom spiser det fordi det går videre i 

fødekæden” (linje bilag 8, 471-472) “så det påvirker jo egentlig 

også (uf)” (bilag 8, linje 474) “ja rammer os alle sammen” (bilag 

8, linje 476).   

Det, der umiddelbart fanger vores opmærksomhed er, at eleverne ikke svarer på det 

stillede spørgsmål “hvad er respekt i naturen hvad er det?” (bilag 8, linje 455). De 

forholder sig til, hvad det ikke er, ved at ty til narrativer om manglende respekt for 

naturen. Kunne de lige så vel have svaret, at respekten findes i, at rydde sine øldåser 

op efter sig selv når man færdes i naturen? Hertil kan Greenspeaks sproglige 

tilstrækkeligheder muligvis være os behjælpelige med at belyse, hvilke aspekter der 

er på spil i denne interaktionsorden mellem mediator og elever. Den systematiske 

tilstrækkelighed sigter mod at afkode centrale og aktuelle koncepter, som i dette 

tilfælde er respekt og natur. Ordenes strukturer skal være entydige, førend at de kan 

betragtes som systematisk tilstrækkelige, hvilket vi, ved flere lejligheder, har måtte 

sande, at ordet natur ikke er. Derfor kan det tyde på, at eleverne undviger 

spørgsmålet, hvori de både skal forholde sig til et flertydigt begreb som natur, og 

respekt samtidigt. På baggrund af dette vurderer vi, at vi udfordrer dem på deres 

referentielle tilstrækkelighed, da de muligvis ikke har den rette sproglige forståelse 

til at kunne referere til og svare direkte på spørgsmålet.  

 

I samme narrativ opstiller eleverne nogle skrækscenarier centreret omkring øldåsen, 

der anvendes som medierende middel, og i dette site of engagement konnoteres til 

noget negativt. Fortællingen afslører en tankegang med implicitte temporale 

ytringer, der fortæller os noget om, hvordan eleverne ser naturen som noget 
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cirkulært og holistisk, nemlig processen hvori vi smider dåsen, koen spiser dåsen, 

vi spiser koen og vi smider dåsen etc. Med andre ord forholder eleverne sig således 

til naturen, at det vi gør mod naturen, gør vi mod os selv.   

Selvsamme tankegang findes i udsagnet “Så vi lever jo i naturen og naturen lever 

sådan på en måde i os” (bilag 7, linje 443). Dette udsagn tyder på, at eleven opfatter 

sig selv, som en del af naturen, hvorfor der kan drages paralleller mellem udsagnet 

og Finks forestilling om naturen som det jordiske. I denne forestilling er mennesket 

ikke en modsætning til naturen, men indgår derimod i den. Vi kan kun gisne om, 

hvorvidt elevens udtalelse trækker på en teologisk diskurs eller om eleven har fokus 

på subjektet selv (jf. oplysningstiden). Sammenlignes denne udtalelse med Finks 

forestilling, kunne det dog tyde på, at eleven ser natur med en guddommelig 

skabermagt in mente, men da vi kun kan gisne herom finder vi det relevant at 

inddrage yderligere fortolkningsperspektiver. Dét, at naturen lever i os, kan tillige 

tolkes som, at mennesket har nogle naturlige drifter såsom formering og ønsket om 

overlevelse, hvorfor der kan argumenteres for, at naturen eksisterer “herinde”, 

fremfor “hernede”, som det gør i Finks jordiske forestilling. 
 

Naturens forpagtere 
Ifølge eleverne er det en skam, at viden om Randers Regnskovs CSR-arbejde i 

Ecuador, ikke er mere udbredt i Danmark (bilag 8, linje 151-161). Denne del af 

interviewet, omhandler nogle geografiske diskurser, såsom lokal stolthed og 

Randers Regnskovs relation til udlandet. Randers har som by været mål for en 

række stereotype fordomme, på de sociale medier, gennem de senere år. Eleverne 

er naturligvis blevet konfronteret med disse, hvorfor udbredelsen af det globale og 

positive arbejde som RR gør, burde vægte mere, da det skaber en form for lokal 

stolthed hos eleverne. I denne forbindelse udtaler en af eleverne “det er jo en ting 

at være stolt over for pokker vi er jo nærmest alle sammen forvaltere eller 

forpagtere af naturen på en eller anden slags måde…” (bilag 8, linje 159-160). 

Eleven taler ud fra en vi-følelse og identificerer sig hermed både med de resterende 

deltagere i fokusgruppen og med Randers Regskov. Han forholder sig til naturen, 

ved at inddrage og engagere sine omgivelser. Med denne udtalelse indikerer eleven, 
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at han er af den overbevisning, at vi skal passe på naturen og har tillige et fælles 

ansvar herfor. Senere nævner han: 

“så føler jeg lidt at vi alle sammen har en eller anden pligt til at 

bevare (uf) natur på grund af vi er blevet så heldige vi er sat på 

den her jord og derfor så derfor skal vi alle sammen forpagte og 

bevare naturen og men altså det kan man sige når det industrielle 

kommer det vil de jo praktisk talt undskyld men skide på, vi skal 

tjene nogle penge..” (bilag 8, linje 239-243).  

Når han udtaler, at vi er sat på den her jord, tolker vi, at han forholder sig til naturen, 

med en undertone af nogle store diskurser såsom guddommelighed og spiritualitet, 

der skal vække en form for ansvarsfølelse i os. Vi er så at sige de udvalgte, og derfor 

er det vores pligt som mennesker at forpagte og bevare naturen. I Greenspeaks 

forstand, er han med til at påtage sig en form for ‘stewardship’ (Harré et al., 1999, 

p. 40) overfor naturen. Ordet stewardship dækker over, at mennesket påtager sig 

ansvaret for at planlægge og håndtere ressourcer af en hvilken som helst art. I dette 

tilfælde naturens ressourcer. På denne vis, bliver naturen domesticeret, fordi den nu 

skal håndteres og være til nytte, i stærk kontrast til den vilde og uberørte natur, der 

følger sin egen gang.  

 

At forpagte noget er at “leje retten til at drive en forretning, en gård eller lignende 

eller til at dyrke et stykke jord” (Den Danske Ordbog, n.d.-a, s.v. forpagte). Elevens 

brug af ordet forpagte, har altså ligheder med begrebet stewardship, hvorfor eleven 

forholder sig til naturen, som noget der skal kontrolleres, drives og drages nytte af. 

Vi er usikre på hans intention, da han umiddelbart herefter, fordømmer det 

industrielle landbrug, som han beskylder for, at ville tjene penge på naturens 

bekostning. Der ligger en stor økonomisk og kapitalistisk diskurs i elevens 

udtalelse, som bygger på nogle generelle antagelser og fordomme vedrørende det 

industrielle erhverv, hvis manglende respekt for naturen, han positionerer sig imod. 

Man kan anse det, som to sider af samme sag. Begge udvinder afgrøder af naturen, 

men med forskellige værdisæt når de gør det. Eleven mener nok, at han handler ud 
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fra nogle ideologiske årsager, modsat industrien, som han mener, gør det af 

økonomiske årsager. Der kan således argumenteres for, at eleven anser naturen som 

en ressource, hvilket mennesket kan drage nytte af, dog skal det gøres med 

moralekodekset in mente, hvorfor eleven tyer til økologisk landbrug frem for 

konventionel.  
 

Det synsfelt eleven anlægger, ifølge Christensens model, er natur som vi skal 

bevare som natur. Hvordan naturbegrebet ses ifølge eleven, fremgår af elevens 

synsvinkel, der indikerer, at naturen er forstået som landbrug. Forinden det udtalte, 

citeret herover, taler eleven om, at han er vokset op med landbrug, og angiver det 

som belæg for sin synsvinkel og sit synsfelt. Dermed er hans position relationen til 

landbrug, og hans betydningssfære indeholder den del af elevens livsverden, der 

relaterer sig til hans engagement i landbrug. Betydningssfæren er også der, hvor 

elevens antagelser om “det industrielle” som de pengefikserede kommer fra. Vi er 

tillige blevet opmærksomme på, at fordi eleven tager aktiv del i et landbrug, er det 

ikke ensbetydende med, at hans forestilling om natur læner sig op ad Finks 

forestilling om det landlige.   
 

Værdisæt 

For at belyse hvorledes eleverne ellers forholder sig til naturen, vil vi se nærmere 

på følgende udsagn, som er inspireret af de medbragte medierende midler, 

postkortene.  

“Nu er jeg vegetar fordi og det er jeg af miljømæssige årsager og 

også dyrevelfærdsårsager ja men jeg valgte den her fordi at altså 

jeg synes det er vigtigt at altså at vi spiser bæredygtigt også og vi 

fokuserer på naturen..” (bilag 8, linje 285-287)  
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Elevens udtalelse vidner om, at hun forholder sig til naturen, ved at træffe et bevidst 

og aktivt valg om, at undgå kød i sin diæt. Hun er formentlig af den overbevisning, 

at kødproduktion er skadende for miljøet og ligeledes kompromitterer dyrenes 

velfærd. Disse to begrundelser for at leve vegetarisk insinuerer, at der findes flere 

årsager, end nævnte. Disse kan eksempelvis være vegetarisme for eget helbreds 

skyld eller for religiøse eller økonomiske årsager. Denne elevs begrundelser, lader 

dog til, at have større fokus på miljøet og dyrenes velfærd, end på eget ego. Vi 

tolker således, at eleven, med den vegetariske baggrund in mente, udviser en bevidst 

omtanke for naturen.  

 

Eleven trækker på de store miljødiskurser og selve postkortet får hende til at 

udtrykke vigtigheden omkring at spise bæredygtigt og have fokus på naturen. 

Postkortet, som medierende middel, giver hende altså både anledning til at fortælle 

om, at hun er vegetar, udover de tanker hun selv konnoterer til billedet. Hertil spiller 

interaktionsordenen med mediator også en rolle, da hendes klassekammerater 

Billede 13 Piger taler om at, det er vigtigt at spise bæredygtigt 
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formentligt er klar over, at hun er vegetar, hvorfor informationen er henvendt til de, 

der ikke kender hende i forvejen.  

 

Eleven viser endnu et kort frem og fortsætter:  

“og så valgte jeg den her fordi at jeg synes at det ja det er et flot 

kunstværk det synes jeg også naturen er og jeg synes det er vigtigt 

at vi hjælper den og hjælper til med at den skal fortsætte med at 

være smuk ja og den altså den skal blive ved med at være 

mangfoldig ja og flot” (bilag 8, linje 287-290). 

 

Eleven bruger billedet på postkortet som en metafor for sit natursyn. Naturen 

sammenlignes med et kunstværk. Igen fremkommer en lille diskurs om noget 

overnaturligt eller religiøst, da et kunstværk jo skabes, men af hvem eller hvad? Der 

fremkommer ligeledes en temporal diskurs, idet hun mener, at naturen skal 

fortsætte og “blive ved med at være smuk” og mangfoldig. Selvom hun ikke virker 

synderligt påvirket af dommedagsteorier, må der ifølge hendes udsagn, stadig være 

noget ude i fremtiden, som truer denne fortsættelse af naturens skønhed og 

mangfoldighed. Med endnu et inkluderende vi-perspektiv, mener eleven at det er 

en problematik, som vi alle skal være med til, at hjælpe naturen igennem. 

Billede 14 Postkort af ART by RIKKE DARLING  
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Inkluderingen af dette vi-perspektiv kan indikere, at naturen er for omfattende til at 

ét individ, kan påtage sig ansvaret for dens “fortsættelse”, hvorfor naturen er noget, 

vi skal være fælles om.  

Eleven anvender tillige ordet mangfoldig, hvorved der kan trækkes paralleller til 

Finks forestilling om naturen som det hele. Vi tolker, at eleven opfatter natur som 

noget, der skal fortsætte med at indeholde alle facetter af diverse naturforståelser. 

 

Set via Christensens model ser eleven naturen som værende mangfoldig, smuk og 

flot, men også en natur der skal have hjælp. Synsvinklen, via hvilken eleven har 

dette natursyn, er ifølge eleven hensynet til miljø og dyrevelfærd og bæredygtighed. 

Positionen er ud fra konteksten, samtale om natur, og betydningssfæren en 

overbevisning om, at dét at spise bæredygtigt er bedre for miljø og gavnligt for 

dyrevelfærd. At være vegetar er ifølge eleven en måde at hjælpe naturen med at 

forblive smuk og mangfoldig. 
 

“Menneskenatur” 

 

 Billede 15 Fyr taler om, at vi skal flytte sammen med naturen  
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“(...) det fik mig til at tænke på og få naturen ind i ens stue på en 

måde (...) men også med denne her skal vi flytte sammen på en 

eller anden måde symbolsk og den her (...) hvordan naturen 

egentlig kan overtage ens hjem når man ikke sådan bevarer det og 

når man for eksempel ikke bevarer huset…” (bilag 8, linje 314-

318) 

 

Elevens udsagn har karakter af Finks forestilling om naturen som det grønne, hvor 

naturens grænse som sådan ikke findes, da den finder vej ind i vores byer og huse. 

I denne forbindelse taler eleven om det at flytte sammen med naturen, som trækker 

på en lille diskurs om et næste, mere seriøst og bindende, stadie, i et forhold. Her 

fremkommer Greenspeaks forestilling om sted-diskurser, og hvordan vores 

kulturelle overbevisninger kommer til udtryk i vores positioneringer og ytringer i 

forhold til emnet. Således kan vi af elevens ytring udlede, at fordi vi skal flytte 

sammen med naturen, må vi altså leve separat fra den nu. Der kan således trækkes 

paralleller mellem nutiden og fortiden, hvor mennesket adskilles af bymuren og er 

altså sat i opposition til naturen. Vi tolker derfor, at eleven forsøger, at ophæve 

bymuren og dermed lade naturen få sit værelse i de hjemlige rammer. 

 

Noget i elevens historical body fortæller ham endvidere, at naturen kan være invasiv 

og overtage ens hjem, når hverken naturen eller huset vedligeholdes. Begge dele er 

således noget, der skal ses efter og tilpasses for at kunne være i balance med 

hinanden. Som en anden elev udtaler, der har valgt samme billede, “det er sådan 

indblik af at naturen egentligt nemt kan tage over i vores liv og sådan noget” (bilag 

7, linje 439-440).  Igen må vi påtage os et stewardship og regulere i egne og 

naturens processer. Det er således ikke kun naturen, der skal tæmmes, men også 

huset der skal vedligeholdes før end at vi kan sameksistere. 

 

Med Christensens model er elevens synsfelt naturen dét, der er udenfor. 

Synsvinklen er at naturen kan komme ind og overtage det, der nu er ikke-natur. 
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Positionen er ud fra de postkort eleven har valgt, og betydningssfæren her kan 

tolkes som, at naturen findes overalt. Når eleven udtaler, at naturen kan overtage 

ens hjem, hvis man ikke vedligeholder det, og dermed også sagt, at man skal yde 

en indsats for at holde naturen udenfor. Der tegner sig et billede af vores hjem, som 

ikke-natur, der ligger omgivet af natur, som i princippet modarbejder vores indsats 

om at holde den på afstand. Naturen portrætteres dermed som dynamisk, som vi 

selv er det. Ved at vi kan holde naturen på afstand, gør det mennesket til herre over 

naturen. Idet eleven taler om den symbolske handling, at mennesket og naturen skal 

flytte sammen, understreges menneskets suverænitet over naturen og det kan 

antages, at eleven ikke mener mennesket er en del af naturen. 
 

Elevernes syn på naturen, findes også i deres svar på, hvad naturen umiddelbart 

ikke er. Hertil svarer de, at plastik og plantageskove ikke er natur (bilag 7, linje 

318-324). Håndtering af plastik er et højaktuelt emne i samfundet, som ikke er til 

at komme uden om. Eleven trækker formentligt på nogle mediediskurser 

omhandlende manglende plastik håndtering og konsekvenserne heraf, men vi får 

ikke en uddybelse af hans udtalelse. Plantageskovene, mener flere af eleverne, er 

opstillede og unaturlige, ligesom gartnerierne også er det, selvom selve planterne i 

dem, er naturlige (bilag 7, linje 321-327). Eleverne reflekterer over, hvordan træer 

og planter, der er opstillet på rækker og i gartnerier, er menneskeskabte og altså 

ikke kan defineres som natur. Forstået på den måde, at så snart noget er 

menneskeskabt, er det ikke natur. I kontrast hertil findes Finks forestillinger om 

naturen som det uberørte og naturen som det vilde. Spørgsmålet må da være i 

hvilken grad eleverne anser naturen for værende kultiveret og menneskeskabt, for 

det er klart, at en skov med træer på snorlige rækker vækker en følelse af noget 

unaturligt, men der findes reelt set ikke mange områder i verden, som ikke i en eller 

anden grad er opstillet og reguleret af mennesket (Fink, 2003, pp. 30–31). Med dette 

in mente, må der fra elevernes perspektiv ikke være meget uberørt natur tilbage i 

verden. Selv benytter de sig af ordet “menneskenatur” som et udtryk for, hvad 

mennesket gør ved naturen. I dette tilfælde hvorledes vi behandler kyllinger i bure 

på forfærdelig vis (bilag 7, linje 444-455).  
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Der findes en underliggende dikotomi i elevernes udsagn, som omhandler 

mennesket mod naturen. I ovennævnte eksempler positionerer eleverne naturen 

overfor mennesket og gør mennesket og dets handlinger til det kunstige, det 

regulerende og det unaturlige. 

 

 

OPSUMMERING 

Vi er gennem analysen blevet bekendte med, at der forekommer et holistisk syn på 

naturen, idet naturen bliver opfattet som noget cirkulært. Der arbejdes således ud 

fra præmissen om, at det, mennesket gør mod naturen, falder tilbage på mennesket 

selv. I denne forbindelse oplever vi flere gange en italesættelse af et “vi-

perspektiv”, der bliver ytret i forbindelse med, at passe på naturen, hvorfor naturen 

anses som et fælles ansvar. Hertil tilføjes samtidig en lokal stolthed, som eleverne 

fremhæver i lyset af de fordomme randrusianerne oplever på de sociale medier.  

En elev forklarer, at hun er vegetar grundet dyrevelfærd og miljømæssige årsager, 

hvorfor dette sidestilles med at udvise en omtanke for naturen, hvor der bliver 

trukket på diskurser på store klinger. Hun trækker ydermere på en tidsdiskurs, som 

indikerer, at naturens skønhed er truet.  

Der bliver tillige taget et ejerskab over for naturen, fordi den bliver set som en 

ressource. I samme forbindelse oplever vi to modstridende perspektiver, der ytres 

af samme elev, idet naturen er noget, der dels skal værnes om, og dels skal udnyttes. 

I samme ombæring står det ideologiske overfor det finansielle, hvor præmissen er, 

at naturen skal udnyttes, men med moralkodekset in mente. Vi oplever hertil en 

italesættelse af “menneskenatur”, hvilket dækker over, hvad mennesket gør ved 

naturen, hvor de handlinger mennesket foretager sig ikke kategoriseres som “rigtig 

natur”. Dette er dog med forbehold, fordi menneskets indgriben ikke er 

ensbetydende med, at det, der plantes og vokser op er uægte.  

Mennesket ses som en suverænitet i forhold til naturen, men til trods herfor finder 

naturen alligevel vej til hjemlige rammer, hvorved mennesket og naturen, hvis ikke 

de allerede gør det, skal flytte sammen. Det bliver hertil ekspliciteret, at mennesket 

anses både som en del af naturen, hvor naturen lever i mennesket, og modsat som 

værende en ikke-del af naturen, hvor mennesket og naturen (endnu) ikke er flyttet 
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sammen. Fælles for disse er, at uanset om naturen og mennesket er flyttet sammen, 

ønsker mennesket at etablere et samarbejde med naturen, hvorved disse kan 

sameksistere.  

Af referencer til Finks natursyn ser vi forestillingerne om naturen som det jordiske, 

det uberørte, det vilde, det grønne og det hele.  
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ELEVERNE TALER OM NATUREN UD FRA EN GLOBAL SYNSVINKEL 

 

I det følgende afsnit ser vi på, hvordan eleverne omtaler natur andre steder i verden 

end Danmark. Analysen vil tage udgangspunkt i følgende kategorier. 

 

Ved afholdelse af de to fokusgruppeinterviews var der gentagne gange elever der 

omtalte naturen i andre lande og gav udtryk for forskellige natursyn på globalt plan. 

Herunder ser vi nærmere på nogle af disse udtalelser. 

 

Er naturen legeplads for alle? 

Eleverne stilles et spørgsmål om, hvad der ikke er natur (bilag 8, linje 433) og en 

elev svarer, at “det (naturen, red.) er ikke en legeplads for rige industrimænd (...)” 

(bilag 8, linje 438) og fortsætter brug af metaforen idet han siger: 

 

“ja men så er det en legeplads for os alle det er vores alles det er også deres (de 

rige industrimænd, red.) hvis de gider tage gummistøvlerne på og behandle naturen 

med respekt men jeg vil helt klart sige at nedfælde en tropisk skov for at bruge det 

til noget industrielt det er ikke totalt respektfuldt” (bilag 8, linje 442-444).  

 

Eleven udtaler at det er en legeplads for os alle, hvilket betyder, at han synes naturen 

er for os alle, men mener, at naturen er for de, der respekterer den, og ikke for rige 

industrimænd, som ikke respekterer naturen. Ved at anvende ordet ‘legeplads’ som 

metafor for natur, tillægger eleven med sin udtalelse de rige industrimænd en 

negativ rolle i naturregi. At lege på en legeplads er ikke en odiøs handling, så længe 

Eleverne taler om naturen ud fra en global synsvinkel 

à Eleverne taler om respekt for naturen 

à Eleverne vil ud i verden – verden venter 

à Eleverne omtaler nogle af verdens 

naturområder 

à Eleverne omtaler globale tiltag 
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der er tale om børn, men idet legeplads kobles sammen med rige industrimænd, 

opstår konnotationer om grådighed og grov udnyttelse af naturen. Eleven modererer 

sin udtalelse og siger, at naturen også er de rige industrimænds, hvis de gider tage 

gummistøvlerne på og behandle naturen med respekt. Elevens baggrund for at 

benytte gummistøvler som metafor er formentlig hans egen baggrund i landbruget. 

I udtalelsen ligger der metaforen om at tage gummistøvler på, hvilket kan tolkes 

som en henstilling til industrimændene om, at få et realistisk billede af naturen og 

at sætte sig ind i, hvad naturen er frem for at distancere sig fra den bag skriveborde 

i kontorbygninger.  

 

Den anden del af udtalelsen handler om respekt. Eleven mener ikke at 

industrimændene skal have adgang til naturen, med mindre de behandler den med 

respekt frem for samvittighedsløs udnyttelse. Til sidst tilføjer eleven, at det “er ikke 

totalt respektfuldt” at nedfælde en tropisk skov for at bruge træet industrielt, hvilket 

fortæller, hvordan eleven mener, de skal handle med respekt. Hvis man fælder 

tropiske skove, tager træet og ikke ser sig tilbage, er det en respektløs handling 

overfor naturen, som ikke har uanede ressourcer. Havde industrimændene nu 

anvendt for eksempel flyttemarksbrug, som er en bæredygtig skovdriftsmetode 

eleverne lige har lært om i regnskovens skoletjeneste (bilag 6), ville eleven 

øjensynligt have anlagt et langt mere positivt syn på dem, da eleven selv er 

passioneret landmand og tilhænger af at dyrke jorden, men på en respektfuld måde, 

ifølge ham selv. I analyseafsnittet, der omhandler at eleverne påvirkes af ydre 

faktorer, bemærkede vi, at eleverne, der har interesse i landbrug, har den opfattelse, 

at dyrket jord også er natur, og når man er landmand, er man glad for naturen og 

dermed sine afgrøder.  

 

I elevens udtalelse fremtræder diskurser med lille d om, at naturen er noget, der 

tilhører os alle. Når eleven anvender metaforen legeplads, ses samtidig diskurser 

om børn, barndom og uskyldig leg, hvilket er netop modsat de diskurser, der opstår, 

når eleven nævner rige industrimænd, der bruger naturen som en legeplads. Herved 

fremtræder der diskurser om pengegriskhed og umådeholden og hensynsløs 

udnyttelse af natur.  
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I udtalelsen optræder der store diskurser, som omhandler forskelle på rig og fattig, 

de industrialiserede landes udnyttelse af udviklingslande samt diskurser om 

dommedagsprofeti, idet hensynsløs udnyttelse af jordens ressourcer kan få 

katastrofale følger for livet på jorden. 

 

Via Christensens model er elevens naturbegreb den fælles natur, som alle 

mennesker ejer i fællesskab. Synsvinklen er rettigheder til naturen via den grad af 

respekt, man viser den, idet elevens synspunkt er, at ikke alle kan forlange 

medejerskab over naturen, hvis man modsat at respektere den derimod udnytter 

den. Elevens position er under indflydelse af den nyligt overståede undervisning i 

skoletjenesten, hvor eleverne blandt andet blev fortalt om, hvordan der drives olie- 

og minedrift i regnskoven i Sydamerika samt fået forklaret de konsekvenser det har 

for regnskoven og alle som bor der (bilag 6, linje 315-332). Det kan være derfor 

eleven vælger at tale om respekt i forbindelse med natursyn, da det netop virker 

respektløst at gøre brug af regnskovens ressourcer for derefter at efterlade den i så 

ringe en tilstand, at det ikke er muligt for naturen at genoprette sig selv. 

Betydningssfæren er den baggrund eleven har for sin position, her en viden om, at 

de rige udnytter de fattige og uretfærdighed i verden og også en indsigt i rovdrift på 

regnskove.  

 

Se verden inden det hele er væk 

En af eleverne har i fokusgruppeinterviewet valgt et postkort med billeder fra 

rejsemål i verden. Med billedet som et medierende middel, udtaler eleven at:  

 

“yes jeg har taget den her fordi jeg synes det er vigtigt at komme 

ud og rejse og se verden omkring sig og opleve naturskønne 

områder og for eksempel jeg vil rigtig gerne til afrika på et eller 

andet tidspunkt og tage på safaritur eller tage til amazonas (uf) 

jeg vil gerne sådan ud og opleve noget og jeg vil gerne se så 

meget jeg kan så længe det nu er her fordi man kan godt altså 

korallerne i australien er jo ved at dø og der er flere steder 
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omkring verden hvor de er væk så jeg vil bare gerne nå at opleve 

det før det hele er væk” (bilag 8, linje 291-296). 

 

Der er to elementer der springer i øjnene ved elevens udtalelse. For det første siger 

hun, at det er “vigtigt at komme ud og rejse”, “se verden”, “opleve naturskønne 

områder” og hun vil gerne “til Afrika”, “ på safaritur”, “til Amazonas”, “opleve 

noget” samt “se så meget jeg kan”. Elevens ønsker til oplevelser og rejsemål bærer 

præg af, at eleven har gjort sig tanker om, hvilke steder i verden hun gerne vil 

besøge og hvilken type oplevelse det er, hun ønsker at få. Ønskerne tyder også på, 

at eleven har en nysgerrighed og en interesse for særligt at se og opleve natur i dele 

af verden, som adskiller sig fra det hun kender i Danmark og at hun finder 

forskelligheden motiverende for rejselysten. Når eleven udtrykker, at hun gerne vil 

“komme ud og rejse og se verden omkring sig”, kan det betyde, at eleven ønsker at 

anlægge et fornyet perspektiv til det kendte og nære, ved at skaffe sig kendskab til, 

hvordan der er i verden og hvordan der ser ud, i forhold til det hun er opvokset i. 

 

Det andet element er, at der i den sidste del af elevens udtalelse er nogle eksempler 

på, at elevens natursyn på det globale plan bærer præg af dommedagsprofeti. Eleven 

udtaler “så længe det nu her her”, “korallerne i australien er jo ved at dø” og “nå 

at opleve det hele før det er væk”, hvilket ikke er et positivt belæg for at rejse ud og 

se verden. Eleven vil gerne ud i verden og se anderledes natur i verden, og er 

motiveret af specifikke rejsemål og oplevelser og også af, at hun skal nå så meget 

som muligt før “det hele er væk”. Her spiller tidsdiskursen ind, da hun både 

refererer til sin personlige tid, nemlig at hun har noget hun skal nå samt den 

kulturelle tid, der afslører at vi som kultur selv har været medvirkende til denne 

udløben af tid. Eleven udviser et globalt indblik og trækker på en steddiskurs, idet 

hun er bevidst om korallernes udryddelse i Australien. Hun har således et indblik i, 

hvordan det står til i den verden, hun er interesseret i at undersøge nærmere.  

 

I ovennævnte udtalelse fremkommer diskurser med lille d, som handler om at 

opleve samt diskurser om at have ønsker og drømme. Der fremkommer også 
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diskurser om at se fremmed natur og derigennem forholde sig til sin ‘egen’ og 

diskurser om, at hvis man skal opleve noget skal man langt væk. Der ses også 

rejsediskurser, idet de vendinger eleven anvender i sin udtalelse er meget generelle 

og ikke er udspecificerede i personlige ønsker. Som nævnt ovenfor, er der 

specifikke steder eleven ønsker at rejse til, men rejsemålet kunne godt være 

yderligere specificerede. I og med eleven ikke specificerer egne rejseønsker og -

mål nærmere, ses diskurser om talemåder om rejser, måder man generelt taler om 

rejser på, der giver et indtryk af, i hvilken retning man tænker det interessant at 

rejse, men at det måske mere er at rejse og at opleve, man er interesseret i, frem for 

at besøge bestemte lokationer i verden. Eksempelvis når eleven udtaler “se verden 

omkring sig og opleve naturskønne områder” i citatet ovenover.  På denne måde 

opstår diskurser om rejsediskurser.  

Af diskurser på den store klinge, ses diskurser om den menneskelige natur og også 

diskurser om et eskatologisk natursyn, da eleven taler om at nå at se steder “før det 

hele er væk”. I baggrunden ses diskurser der omhandler det modsætningsfyldte i 

elevens udtalelser. Idet eleven udlever sine drømme om at se naturskønne områder 

ude i verden, er hun med til at sætte et carbon footprint, som netop er medvirkende 

til at naturen lider overlast.  

 

Ved at anvende Christensens model er elevens naturbegreb, verdens naturskønne 

områder, altså skøn natur som, med elevens skandinavisk-kulturelle baggrund, må 

antages at være natur, der er smukt at se på, uagtet om det er natur eller kultur eller 

en kombination. Der kan således trækkes paralleller til Finks forestilling om dels 

naturen som det vilde og dels naturen som det uberørte. Elevens synsvinkel er 

perspektivet, hvormed hun ser på skøn natur, hvilket er, at rejse ud til, opleve og at 

se den i verden. Elevens position er kontekstafhængig og relateres til situationen 

med fokusgruppeinterviewet og det valgte postkort, som hun inspireres til at tale ud 

fra. Endelig er elevens betydningssfære, som i denne kontekst, den baggrundsviden 

hun har om verden og om, hvad der kan lade sig gøre og ikke gøre i forhold til at 

opleve den. Det er også her elevens dommedagsprægede belæg for at skulle nå at 

opleve det inden det er væk, som hun udtrykker det. 
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Natur man ikke har set før 

En anden elev har valgt nedenstående postkort at tale ud fra, og har ligeledes fokus 

på, at rejse ud og se på natur fremmede steder, da eleven udtaler:  

“Pige: (...) denne her den minder mig lidt om sådan noget 

feriehalløjsa også for eksempel øerne i Galapagos (...) jeg kunne i 

hvert fald godt tænke mig at komme dertil fordi der er rigtig meget 

natur og sådan noget som man ikke har set før og det tror jeg nu 

altså folk de går mere op i det og de vil gerne se det fordi det er 

sådan det er ikke normalt at det er der altså her i danmark for 

eksempel så det tror jeg godt folk de gerne vil 

Elizabeth: så folk vil gerne rejse andre steder for at se natur  

Pige: ja det tror jeg 

Elizabeth: som vi ikke har længere  

Pige: ja  

Elizabeth: og det vil du også gerne 

Pige: ja” (bilag 7, linje 506-517) 

 

Eleven taler om natur, der ikke er 

normal at se i Danmark, og som hun 

tror folk gerne vil se. Hun giver 

udtryk for, at hun selv gerne vil se 

‘øerne i Galapagos’ og fortsætter 

‘fordi der er rigtig meget natur’. Vi 

ser i elevens udtalelse referencer til 

Greenspeaks steddiskurs som sætter 

fokus på værdier, normer og 

kulturelle ophav. Eleven taler i 

generelle vendinger indtil hun bliver 

stillet specificerende spørgsmål og 

dermed bliver elevens holdninger mere 
Billede 16 Postkortet, der får pigen til at 
italesætte 'feriehalløjsa' af Lærke 
Lindskov Holm Hansen 
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præcise: Hun tror folk gerne vil rejse ud for at se natur, som ikke findes i Danmark 

og hun tillægger det selv værdi. Natur bliver i elevens omtale et eksklusivt 

fænomen, som man gerne vil betale penge for at rejse ud og se, eksklusivt fordi det 

er natur, man ikke har set før og ikke kan finde i Danmark, som er elevens kulturelle 

ophav. Natur man ikke har set før bliver hermed et attraktivt rejsemål. Der kan 

således argumenteres for, at naturen bliver opfattet som en turistattraktion, fordi det 

er noget, man gerne vil betale penge for at opleve. 

 

Ud fra Christensens model, er elevens position postkortet hun taler ud fra. 

Postkortet viser billeder af steder med palmestrand, en giraf, munke i orange klæder 

og særprægede bygninger fra fjerne kulturer og alle er fra varme himmelstrøg. 

Elevens betydningssfære er den baggrund, hun har, for at tale om ferie og rejsemål 

og baggrund for de ønsker, hun har, om, at opleve bestemte steder eller kulturer. 

Elevens synsvinkel er nysgerrighed efter at se og opleve anderledes natur og 

muligvis forventninger til, hvordan den anderledes natur sætter den dagligdags 

natur i relief. Naturbegrebet er dét eleven fæstner øjet og opmærksomheden på: 

fremmed natur. En natur som eleven kan have set billeder af, og hørt om via andre, 

men som hun endnu ikke har oplevet at se, på samme måde som hun sandsynligvis 

har oplevet at besøge en skov i Danmark. 

 

I elevens udtalelse er der diskurser med lille d om, at rejse i varme lande. Der er 

også diskurser tilstede om at interessere sig for naturen, der er anderledes end den 

hjemlige og at være nysgerrig. Der er også diskurser til stede der omhandler, at den 

hjemlige natur ikke er interessant, i forhold til den ukendte. Endelig er der diskurser 

om forventninger til, hvad eksklusiv natur kan give af oplevelser. Af diskurser på 

stor klinge kan nævnes, klodens forskelligartede overflade og menneskets 

historiske udvikling og betingelser for plante- og dyreliv med udgangspunkt i 

klima.  

 

Verden venter 

Som sidste eksempel på elevernes omtale af naturen globalt og lokalt, udtaler en 

elev følgende: “(...) vi ses og verden venter vi skal ud i verden og opleve alt muligt 
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andet natur også selvom vi har en masse flot natur her hjemme som vi måske bør 

holde mere af” (bilag 7, linje 556-558).  

 

Denne udtalelse handler 

ligeledes om at komme ud 

og opleve en anden natur 

ude i verden. På postkortet 

står der ‘Vi ses - verden 

venter’, hvilket eleven 

gentager i sin indledning 

til, hvad hun vil fortælle 

om postkortet. Idet eleven 

udtaler at ‘verden venter’, 

kan det tolkes som om, at 

eleven er utålmodig efter 

at komme afsted og se 

natur, som hun ikke er 

vant til at se eller alternativt, 

at hun betragter sine medmennesker som utålmodige efter at opleve verden. Eleven 

tilføjer, at vi også har flot natur i Danmark, som vi burde holde mere af, end vi gør, 

samt insinuerer, at det er på bekostning af den hjemlige natur, at vi utålmodigt ser 

os om efter verden. Udtalelsen er ikke i jeg-perspektiv, men i vi-perspektiv, hvilke 

indikerer, at det at rejse og at opleve er noget vi gør sammen med nogle andre, men 

også at det er de samme individer, der burde sætte mere pris på den natur, vi har i 

Danmark. 

 

Diskurserne med lille d som fremkommer i ovenstående er, igen, rejsediskurser, 

diskurser om at længes efter at være ude i verden og opleve og diskurser om at 

drage væk hjemmefra. Men også diskurser om selvransagelse, og om dårlig 

samvittighed over at svigte den hjemlige natur. Der findes desuden diskurser om 

ironi, da det ikke er helt sikkert, hvorvidt eleven er ironisk eller ej. Endelig er der 

diskurser om en dansk, flot og ikke af herboende værdsat natur. Af diskurser der 

Billede 17 Pige taler om, at verden venter 
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kører på stor klinge er der verdens natur som mål for oplevelsesrejser og også at 

tale på menneskehedens vegne, idet eleven ikke refererer til nogle bestemte 

mennesker når hun siger ‘vi’, hvorved samme term bliver en vid betegnelse. 

 

Ved at tage Christensens model i anvendelse, kan vi se elevens natursyn lidt fra 

oven. Eleven har fokus på ‘andet natur’, som er det der findes ude i verden som 

bare venter på at vi kommer derud, den anden natur er det eleven har i sit synsfelt. 

Synsvinklen er denne naturs indpakning, nemlig rejsen og oplevelsen, da dette 

netop er perspektivet som eleven ser den anden natur via. Elevens position er efter 

konteksten, at tage stilling til, hvordan hun mener vi betragter natur globalt kontra 

hvordan vi opfatter natur lokalt. Betydningssfæren er her, den viden hun har om, 

hvilke præferencer hendes medmennesker har samt at det måske ikke er helt 

retfærdigt overfor vores egen natur, at vi hellere vil rejse efter, og opleve, en anden. 

 

OPSUMMERING 

Gennem ovenstående analyse er vi blevet bekendte med elevernes udtrykte 

bevidsthed om lokal såvel som global natur. Det ekspliciteres at naturen er for alle 

os, der respekterer den, underforstået at naturen ikke er for de som udnytter den. 

Denne underforståethed, at naturen ikke er for de, der udnytter den, kan forstås 

sådan, at der sættes restriktioner overfor, hvordan mennesket agerer i naturen, 

hvorved der tages en form for ejerskab over naturen. Tilmed kan det tolkes, at 

naturen er noget mennesket ejer og at naturen dermed ikke ejer sig selv.  

 

Vi oplever en vis dommedagsprofeti i en del af elevernes udtalelser, der handler 

om, at nogle former for natur lider svært under forandringer i miljøet og er 

undervejs til at stoppe med at eksistere, og at de gerne vil ud og se dette inden det 

forsvinder. Der er verdensdele de gerne vil rejse til, og se natur som de ikke har set 

før, fremfor den kendte hjemlige natur. Der er ikke tvivl om, at den danske natur er 

smuk, og nogle mener vi burde sætte mere pris på den, men ikke desto mindre 

prioriteres rejser til fjerne egne for at se natur, man ikke har set før. Det kunne hertil 

tyde på, at eleverne mener, at de skal undersøge verden “derude” før end at de kan 

sætte pris på det “herhjemme”. Måske det egentlig handler om, at det vi ofte 
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oplever, ikke sættes pris på, på samme måde som dét vi sjældent oplever. Der 

forekommer således en tendens til, at verdens natur skal opleves som en 

turistattraktion, da de har et ønske om at betale penge for at rejse ud og opleve 

denne, frem for at benytte den natur der forefindes relativt gratis tilgængeligt i 

Danmark. Dermed bliver fremmed natur og kultur eksotisk og attraktiv og anvendes 

til at sætte den danske natur i relief. Eleverne tager ikke i udtalelserne stilling til 

rejseformen, når de vil ud og se verden, hvilket underbygger indtrykket af, at de 

mangler indsigt og forståelse for de større sammenhænge. Flyrejser, og det carbon 

footprint man efterlader ved denne rejseform, er netop en af de faktorer som 

medvirker til, at den natur eleverne gerne vil se før den forsvinder, er mere eller 

mindre truet af udryddelse. 

 

 

Vi har således præsenteret, analyseret, argumenteret og reflekteret over den 

indsamlede empiri og med afsæt i de teorier, der blev præsenteret i navigating-

fasen. Efter endt analyse har vi udarbejdet opsummeringer, der forholder sig til en 

aktuelle analyse. I det følgende vil der forekomme en fælles analytisk opsamling, 

der, udover at fungere som en samlet overordnet konstruktion af de foregående 

analyser, skal fungere som sprængbræt til specialets afsluttende fase, changing.   
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ANALYTISK OPSUMMERING 

 
I det følgende vil vi lave en samlet opsummering af analysen for at danne os et 

komprimeret overblik over de fund, vi har gjort.  

 

Der forekommer flere gange i analysen en forestilling om naturen som ‘det hele’, 

hvilket er et holistisk syn på naturen. Ved dette forstår vi, at eleverne anser naturen 

og dem selv som værende i et cirkulært og helhedsorienteret forhold, idet de er af 

den overbevisning, at det vi gør mod naturen, gør vi mod os selv.  

 

Der forekommer ligeledes et syn på naturen, som har karakter af noget socialt, noget 

mellemmenneskeligt og et fælles vi. Dette udtrykkes som oftest i forbindelse med, 

at vi har, og bør tage, et fælles ansvar for naturen, men også i forhold til at være 

sociale i naturen med venner, klassekammerater og familie. Samtidig inviterer 

naturen til rekreation og andre energigivende eller afstressende aktiviteter såsom 

løb, leg, nærvær og fest i naturen, under forudsætning af, at vi behandler den med 

respekt og rydder op efter os selv. Naturen har også en særlig effekt som det 

sansende, og indbyder til afslapning. Det sociale og fælles i forbindelse med natur 

omfatter dog ikke de, som udnytter naturen med profit for øje, medmindre de 

stopper og i stedet behandler naturen respektfuldt. Uhæmmet at fælde træer i 

regnskovene er respektløst overfor naturen, men at drive økologisk landbrug i 

Danmark er det modsatte.  

 

Tid er også en diskurs, der trækkes på af flere omgange. Omend den altid er 

underliggende elevernes udsagn, indeholder nogle af de mere eksplicitte udtalelser, 

tiden, som noget, der truer naturens skønhed og eksistens, som noget familier ikke 

har nok af, som en deadline for at nå sine oversøiske rejsedestinationer og eksotiske 

naturoplevelser før det er for sent, og slutteligt som dommedag og enden på alt som 

vi kender det.   

 

Eleverne påvirkes af ydre faktorer og i særdeleshed af de sociale medier, som 

dikterer de nyeste trends indenfor naturvenlige spisevaner såsom økologi og 
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vegetarisme. Medierne er også væsentlige medspillere i elevernes syn på verdens 

tilstand, da de nævner atomkrige, bombardementer, dommedag og unge, 

dumdristige amerikanere som eksempler på, at verden allerede er ved at gå under. 

En enkelt har konstateret, hvorledes at koralrevene er døende på grund af stigende 

temperaturer i havene og har dermed ikke et filter i form af fx medier, til at formidle 

det, men oplever det in situ på en rejse med familien.    

 

Dommedagsdiskurserne er fremtrædende, men kun indtil eleverne bliver bekendte 

med Randers Regnskovs velgørende formål i den equadorianske regnskov, og da 

nogle minder sig selv om, at menneskets overlevelse er sikret, fordi vi blandt andet 

har fundet ilt i vandet. Hertil fremkommer diskurser om, at der alligevel er håb for 

menneskeheden, og hertil blomstrer elevernes optimisme.  

 

Eleverne har erfaring med en naturvidenskabelig undervisningstilgang, men 

efterlyser mere undervisning i natur, som kan klæde dem på til, at løfte det ansvar 

de er bevidste om, at de har både nu og i fremtiden. Eleverne giver udtryk for håb, 

idet de siger, at det er dem, der skal vende udviklingen i fremtiden, og at de er den 

næste generation, som overtager ansvaret. De sætter ikke spørgsmålstegn ved om 

de skal, men erkender at de skal.  

 

Det forekommer adskillige gange, at naturen anses som en ressource. Hertil er 

identificeret to forskellige tilgange, nemlig naturen som en ressource for rekreation, 

sansning, inspiration, leg og læring, samt naturen som en ressource for landbrug og 

nytteværdi i øvrigt. I forbindelse med sidstnævnte forekommer diskurser om 

økologisk landbrug som opposition til det konventionelle landbrug. I yderligere 

forlængelse heraf, forekommer nogle ideologidiskurser omhandlende dyrevelfærd, 

miljø og respekt for naturen. Disse kommer til udtryk i elevernes bevæggrunde for 

at spise vegetarisk, opfordre til, og købe, økologiske fødevarer og dyrke økologisk 

landbrug.  

 

Eleverne giver på forskellig vis udtryk for, at mennesket er suverænt i forhold til 

naturen, at vi ejer den og at den derfor ikke ejer sig selv. For at vende udviklingen 
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er det således ikke menneskets adfærd og forbrug, som skal reguleres, men naturens 

mangler og ressourcer, som skal reguleres.  

Der fremkommer også samvittighedsdiskurser hvorfra eleverne giver udtryk for 

dårlig samvittighed i forbindelse med at spise kyllinger, som har levet under dårlige 

forhold og én, der mener, at vi burde sætte større pris på den lokale natur i stedet 

for at rejse ud i verden for at opleve den. Den gode samvittighed forekommer når 

jorden dyrkes med respekt, når der købes ind med omtanke for naturen og når 

Randers Regnskov gør noget godt ude i verden.  

 

Afsluttende kan vi sige at følgende diskurser er fremkommet af elevernes udsagn 

og analysen heraf:  

 

 

Finks forestillinger om natur forekommer flere steder i elevernes udsagn. Vi ser 

med Finks natursyn forestillingerne om naturen som det jordiske, det fysiske, det 

uberørte, det vilde, det grønne, det landlige og det hele. I nogle af de sammenhænge 

eleverne omtaler natur, har det ikke været muligt at identificere, hvilken af Finks 

forestillinger om naturen, der er på tale. Vi spørger derfor os selv, om hans 

forestillinger er forældede og kunne bruge en opdatering? Eller om der alternativt 

kunne bidrages med nye?     

Kan vi sige noget om elevernes natursyn samlet set? Har de et fælles natursyn? Et 

eklektisk måske? Eller et natursyn som tilpasser sig den kontekst de befinder sig i? 
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I indeværende fase har vi præsenteret vores empiri og analyseret på samme. Vi har 

tillige udarbejdet en samlet analytisk opsummering, der har fokus på de centrale 

aspekter i analyserne. Vi afslutter således navigating-fasen og bevæger os over i 

changing, hvor vi blandt andet vil se nærmere på Finks syv forestillinger om natur.  
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CHANGING 

 

Vi tilgår nu specialets tredje og sidste fase, changing. Her vil vi diskutere og 

reflektere over, hvordan vi kan bidrage og være medvirkende til at skabe 

forandringer i vores undersøgelsesfelt omhandlende børns natursyn.  

 

Fasen inkluderer tre bidrag til vores undersøgelsesfelt. Første bidrag vil præsentere 

fire bud på nogle nye natursyn, som vi i analysen har manglet til at afdække nogle 

af elevernes natursyn. Disse vil blive diskuteret i lyset af Finks syv forestillinger 

om natur. Det andet bidrag er en diskussion af, og et bud på, en ny tilgang til den 

naturvidenskabelige undervisning, som eleverne er bekendte med i dag. Det tredje 

og sidste bidrag er et bud på, hvorledes vi kan ændre elevernes tankegang, så vi for 

fremtiden kan bevare naturen bedst muligt. Slutteligt vil specialets konklusion 

forekomme.  
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BIDRAG 1. FIRE BUD PÅ NYE NATURSYN   

 

Som afslutningsvist nævnt i specialets analyse, oplever vi flere steder, ikke at kunne 

afdække elevernes natursyn ved brug af Finks syv forestillinger om natur. Derfor 

vil vi i det følgende præsentere og diskutere nogle nye natursyn baseret på vores 

analytiske fund.  

 

Flere af de bud på et modificerede natursyn vi her præsenterer, vil forefindes 

som aspekter i Finks syv forestillinger. Med dette menes, at Fink medtager 

‘turisme’ i en enkelt bisætning, men med baggrund i elevernes udsagn og vores 

analyse, vurderer vi, at der er grundlag for at danne en ny og selvstændig forestilling 

om naturen som turistattraktion. 

Således vil vi i det følgende præsentere fire modificerede natursyn i tillæg til Finks 

syv forestillinger om natur. 

 

Naturen som det sociale 

Indledningsvist vil vi argumentere for et natursyn, som vi vil benævne “En 

forestilling om naturen som det sociale”. Eleverne udtrykker sig ofte gennem ‘vi’ 

og ‘vores’ og i særdeleshed i forbindelse med at tage ansvar, at være os ansvaret 

bevidst og løfte i flok, for at redde den natur vi har. På den helt store klinge 

omhandler det, hvad vi som mennesker kan opnå, når vi står sammen om at bevare 

vores natur. Fink fortæller, at hans “seks første forestillinger sætter... mennesket 

eller noget ved det menneskelige udenfor og i modsætning til naturen” (Fink, 2003, 

p. 30). Modsat Fink kalder ‘naturen som det sociale’ på et natursyn, som har 

menneskets sociale interaktion i fokus, når det omhandler natur. Denne nye 

forestilling har sin berettigelse idag, hvor naturen, mere end nogensinde før, blandt 

andet lider under for høje temperaturer og de konsekvenser det medfører på globalt 

plan. Det sociale aspekt spiller ind, idet organisationer og tiltag som blandt andre 

Plastic Change, FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling og WWF 

Verdensnaturfonden, alle gør deres for at gøre verden til et bedre sted, ved at indgå 

i fællesskaber og samarbejder på tværs af landegrænser. 
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På de små klinger og lokalt plan forekommer ‘naturen som det sociale’, som 

intenderede oplevelser og gøremål i naturen med de mennesker man omgås. Det er 

især blevet populært, at frivillige organisationer og individer laver events ud af 

fælles oprydninger af lokale strande og andre naturområder, hvor der opfordres til 

at tage familien med ud i naturen og hjælpe til i en god sags tjeneste. Et af de mere 

etablerede events er Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling 

for blandt andre skoler og institutioner. Her blev den danske natur, i april 2018, 

150.000 kg affald lettere (“Årets resultater - Affaldsindsamlingen,” 2018). Et 

synligt bevis på, hvad vi som mennesker kan opnå, når vi løfter i flok, men også et 

bevis på, hvad der sker når individet selv tager ansvar og skrider til handling.  

 

Kritisk betragtet kan ‘naturen som det sociale’ afstedkomme, at individet lammes 

handlingsmæssigt, da det globale ansvar kan forekomme uoverskueligt og for den 

enkelte tillige uvedkommende. Herved er det muligt, at der opstår en fare for, at 

individet fralægger sig ansvaret og overlader det til andre at handle, hvilket igen 

kan bevirke, at ingen tager ansvar og handler. 

 

Naturen som turistattraktion 

Det næste natursyn vi synes at have identificeret, benævner vi ‘naturen som 

turistattraktion’. Eleverne giver udtryk for et behov for at rejse ud i verden og 

opleve naturen. Det ligger implicit i denne forestilling, at naturen varierer rundt 

omkring i verden, hvorfor den nysgerrige må rejse ud, for at se noget andet end det 

de kender til. Eleverne nævner blandt andet savannen, det australske koralrev og 

regnskove som ønskede rejsedestinationer eller steder, de tidligere har oplevet. I 

forestillingen om ‘naturen som turistattraktion’ ligger også en undertone af en 

adfærd, som er tidsmæssigt forhastet, idet eleverne udtrykker en bekymring om, at 

de skal nå at opleve den form for natur, før den er væk.  

 

Der ligger en dobbelthed i at rejse ud for at opleve naturen. For selv samme 

handling der ligger i at ville opleve den, er medvirkende til at ødelægge den. Her 
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mener vi, at for at rejse til så eksotiske steder, som netop nævnt, må vi som oftest 

gøre brug af flytransport. Begrebet carbon footprint indbefatter den mængde af 

CO2, som individer, samfund eller organisationer udleder på grund af diverse 

aktiviteter (Dictionaries, n.d., s.v. carbon footprint). Disse aktiviteter indebærer 

blandt andet vores måde at spise, rejse, bo og forbruge på. Her er særligt flyrejser 

en stor udleder af CO2 og tæller derfor med i opgørelsen af CO2-udledning hos det 

enkelte individ, som vælger at benytte sig af flytransport.  

 

For at knytte Finks natursyn til indeværende, kan vi drage paralleller til ‘naturen 

som det landlige’, hvori han nævner, at “Naturen er landskabet set med den 

vejfarendes og turistens æstetiske blik” (Fink, 2003, p. 32). Eleverne kommer fra 

en generation, som er vokset op med øjeblikkelig adgang til kommunikation og 

formidling af begivenheder på globalt plan, og denne adgang gør, at de føler sig 

som borgere i verden (Levinsen, 2015). Derfor vil vi i ‘naturen som 

turistatttraktion’ skelne mellem det lokale og det globale, hvor Fink skelner mellem 

det landlige og det bymæssige.  

 

Naturen gennem medierne 

Som netop nævnt er eleverne fra en generation, som har adgang til store dele af 

verden gennem teknologi og diverse medier. Fink berører ikke dette i sine 

forestillinger om natur, i al fald ikke i samme grad, som det kommer til udtryk 

blandt eleverne, hvilket kan skyldes den udvikling der er sket, særligt på området 

om tilgængelighed af internet og information. Vi kan helgardere os og argumentere 

for, at hans forestilling om ‘naturen som det hele’ også må indebære et 

medieperspektiv, men på baggrund af vores analyser har vi vurderet, at ‘naturen 

gennem medierne’ er en forestilling om natur, som kræver sin egen plads.  

 

I analysen ser vi, at medierne er medvirkende til, at indprente eleverne med 

atomkrige, bombardementer og dommedagstanker. Ifølge den engelske psykolog 

Jodie Jackson, viser undersøgelser, at nyhedsverdenen overvejende består af 

ensidige og negative udlægninger af virkeligheden, som kan efterlade mennesker i 

en tilstand af paranoia, magtesløshed og værende ude af stand til at vurdere risici 
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(Jackson, 2018). På den anden side kan nyheder, som fortæller om løsninger, 

udvikling og fredsskabelse, inspirere og styrke menneskets bevidsthed om eget 

potentiale (Jackson, 2018). Ifølge Jackson har vi brug for både de negative og de 

positive nyheder. De negative nyheder belyser mange af verdens dårligdomme ved 

at tvinge dem frem i offentligheden, og de positive nyheder opløfter mennesket og 

inspirerer til at tage handling.   

 

Netop denne opløftethed oplevede vi eleverne give udtryk for i 

fokusgruppeinterviewet, da de efter undervisningen kommenterede, at Randers 

Regnskov gør noget godt i verden. Det giver dem en følelse af stolthed, og de siger 

direkte, at det mindsker de dystre tanker om atomkrige og dommedag.  

 

Når vi vælger at præsentere ‘forestillingen om naturen gennem medierne’ er det for 

at præcisere, at vi påvirkes af det naturbillede som medierne vælger at stille skarpt 

på i en given kontekst. I og med at medierne spiller en større rolle i vores hverdag 

end nogensinde før, er det væsentligt at tildele naturen gennem medierne sin egen 

kategori. Medierne står via dette natursyn i en dikterende position, hvad angår 

diskurser og information generelt.  

 

Naturen som det sansende   

Forestillingen om ‘naturen som det sansende’ er baseret på hvordan eleverne sanser 

naturen. Det er naivt at tro, at dét som natursyn ikke er tænkt på tidligere, men vi 

tildeler alligevel forestillingen sin egen kategori, fordi eleverne har sansningen i 

fokus. De bruger deres sanser i naturen på mange forskellige måder. De løber, de 

leger, de slapper af, de modtager og frigiver energi og de taler om at man skal tage 

sig tiden til at være i naturen og bruge det som tilflugtssted fra sine problemer. Fink 

berører det indirekte og kort i hans forestillinger om ‘naturen som det landlige’ hvor 

naturen er det rekreative (Fink, 2003, p. 32) og ‘naturen som det hele’ som omfatter 

alt hvad der er menneskeligt (Fink, 2003, p. 35), men han berører det perifert. Der 

er ikke noget gennembrydende i denne forestilling om ‘naturen som det sansende’, 

men vi har manglet den i analysen til at belyse, eller via Fink blive klogere på, hvad 

der er på færde, når mennesker sanser naturen og bruger den på forskellige måder. 
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Man har for eksempel ikke altid brugt naturen til løb og sport i en sådan grad som 

vi gør det idag. Hvorfor er det blevet et koncept, at der udbydes havkajakker, 

rideruter, dykkerspots og mountainbikeruter i naturen? Svaret på dette må findes i, 

at ‘naturen som det sansende’ er en forestilling som er individ- og 

kontekstafhængig, forstået på den måde at naturen er, hvad det enkelte individ har 

brug for, at den er.  

 

Afslutningsvist og før vi præsenterer bidrag to, kan vi samlet set sige, at eleverne 

giver udtryk for, at de har et forhold til naturen. Vi tolker deres udtalelser således 

at nogle er bevidste om, at der hviler et ansvar på dem, som blandt andet indebærer 

at rette op på de skader forrige generationer har påført naturen.  

Naturen som det sociale, som turistattraktion, og naturen gennem medierne og som 

det sansende er fire bud på nogle nye natursyn, som modsat Fink, har menneskets 

oplevelse af naturen som omdrejningspunkter. Vi vurderer at disse, i tillæg til Finks 

natursyn, er repræsenteret i elevernes udsagn og analyse heraf, og ligesom tiderne 

og naturen ændrer sig, vil vores natursyn gøre det samme.   

 

BIDRAG 2. UNDERVISNINGSBIDRAG 

 

Under udarbejdelsen af dette speciale er der fremkommet endnu en anledning til et 

bidrag, og i det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvad det omhandler, og hvad 

vores tanker bag bidraget er.  

 

I fokusgruppeinterviewet beretter skoleelever om, hvorledes de modtager 

undervisning i skolen om natur. Adspurgt fortæller 8.-klassen, at de mest har biologi 

(bilag 7, linje 90) og at de også har været i skoven på et tidspunkt og hertil spørger 

mediatoren dem “(...) at være ude i skoven og tage prøver hvad laver man så der” 

(bilag 7, linje 103), hvortil eleverne svarer “man graver et hul i jorden tager nogle 

prøver” samt “ja det var egentlig meget sådan” (bilag 7, linje 104-105). Lidt efter 

spørger mediatoren, hvad de naturfag, de modtager undervisning i, dækker over og 

de svarer “kemi biologi geografi og fysik” (bilag 7, linje 142-143). Som vi var inde 
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på i analysen, efterlyser 10.-klassen undervisning i naturfag. De vil gerne klædes 

på, på globalt såvel som lokalt plan, til at håndtere de udfordringer, de ser komme 

i fremtiden, som omhandler bæredygtighed, økologi, planter og dyr, fremtiden, 

affaldshåndtering og fag om, hvordan man skal gebærde sig i naturen. Moderatoren 

spørger eleverne, hvilke fag de har om natur og dertil svarer de “vi har ikke rigtig 

nogle naturfaglige fag”.  

 

Vi får med ovennævnte udtalelser indtryk af, at eleverne udelukkende undervises i 

natur med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og dette indtryk forstærkes, da vi 

bevidner de to skoleklasser modtage undervisning i Randers Regnskovs 

skoletjeneste (bilag 5, bilag 6). I undervisningen ser vi eksempler på 

anskuelighedsundervisning, der får elevernes opmærksomhed. En af underviserne 

sender stykker af træ rundt, som stammer fra regnskoven. Træstykket er på størrelse 

med en underarm og rundsendes, så eleverne kan mærke forskellen på vægten: “Det 

her det er to eksempler på regnskovstræ vi kan prøve at sende den ene rundt (...) 

hvordan føles den” (bilag 6, linje 123-124). Elevernes opmærksomhed skærpes, 

idet undervisningen går fra at være ren ‘tavleundervisning’ til, at de skal tage 

stilling til noget og anvende følesansen. I vores feltnoter (bilag 2) har vi om 

situationen noteret at “Når træet er sendt rundt tager John et andet stykke træ frem 

og giver den til hende, som han gav det lette stykke træ til. Da hun tager fat på det, 

er der en reaktion fra de resterende klassekammerater – de griner. Og de griner 

fordi, det er tungere end det første stykke træ”. Det første stykke træ der rundsendes, 

er balsatræ, som næsten intet vejer i forhold til dets massefylde, og det næste træ er 

jerntræ, som vejer betydeligt mere end man skulle antage, igen, ud fra massefylden. 

Undervisningssituationen sætter fokus på det sanselige, og dermed får eleverne en 

anden dimension til træerne i regnskoven og til forskelligheden i naturen, til 

biodiversiteten. Undervisningen i Randers Regnskovs skoletjeneste var interessant 

at følge, og vi følte os underholdt i den time den varede. Alt, hvad vi bevidnede, 

var imidlertid baseret på naturvidenskabelig formidling. Vi har efterfølgende 

reflekteret over det faktum, at vi i skolen selv har modtaget undervisning baseret på 

naturvidenskab, og vi er af den overbevisning, at det ikke er tilstrækkeligt at 

formidle og undervise om natur fra den vinkel alene. Den måde vi tænker og taler 
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om natur og verden, har vist sig uhensigtsmæssig eller i værste fald utilstrækkelig, 

hvis vi skal ændre på vores handlinger.  

 

Vi er af den overbevisning, at vi har brug for nye perspektiver og nye mønstre i 

tanker og handlinger, hvis vi skal rette op på de uheldige indvirkninger mennesket 

indtil videre har haft på jorden og dens ressourcer. Indvirkninger, der relaterer sig 

til eksempelvis klima, miljø og fødevareressourcer og som har virket som en 

modvægt i balancen i co-existence mellem menneske, dyr og verden. Af den grund 

mener vi, at der er basis for at antage, at vi skal indføre humanistisk naturforståelse, 

som bidrag til den naturvidenskabelige, i formidling og undervisning til skolebørn 

samt i alle andre sammenhænge, hvor vi tænker og taler om natur og vores måde at 

leve i og med den på. Der er behov for, at mennesket i højere grad betragter naturen 

som havende en værdi i sig selv, og ikke kun, som eleverne, at naturen er en 

legeplads for os. Og der er behov for i højere grad at se sig selv og verden som en 

helhed, i hvilken vi bør leve i symbiose, samt forstå de sammenhænge, der forbinder 

menneskets livsverden med resten af verden.  

 

Som redskab til at tilstræbe et ændret natursyn, kan det være hensigtsmæssigt at 

danne nye ord der dækker begreber, som indtil videre ligger indlejret i ord og 

begreber med meget brede definitioner. Hertil understøtter vi netop et af 

Greenspeaks hovedpointer, nemlig, at måden vi taler om naturen på, skal 

simplificeres og modificeres således, at det følger med resten af vores sproglige 

udvikling (Greenspeak s. 31-32). Som vi konstaterede i arbejdet med analysen, 

kommer vi til kort, når vi skal udtrykke os klart og ikke-metaforisk om for eksempel 

begrebet ‘natur’.  
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BIDRAG 3. FÆLLES ANSVAR 

 

Det tredje bidrag er delvis udsprunget af det foregående, under bidrag 2, at vi skal 

tænke og tale på en ny måde for at ændre på vores handlinger. Det er dog også 

udsprunget af et natursyn, som beskrevet i bidrag 1, der omhandler forestillingen 

om naturen som det sociale samt fra nogle af de elever, vi har talt med. 

 

Vi har hørt skoleeleverne give udtryk for, at vi har et fælles ansvar for at passe på 

naturen og et fælles ansvar for at blive uddannet for at sikre, at de næste 

generationer har den viden, der skal til for at vende udviklingen. Modsat har vi også 

hørt en elev fortælle om, hvorfor hun er vegetar “(...) Nu er jeg vegetar fordi og det 

er jeg af miljømæssige årsager og også dyrevelfærdsårsager (...) altså jeg synes at 

det er vigtigt at altså at vi spiser bæredygtigt også og vi fokuserer på naturen (...)” 

(bilag 8, linje 285-287). Eleven har valgt at blive vegetar for at skåne dyr og miljø. 

Eleven har dermed truffet et valg, der har betydning for hendes valg af fødevarer 

hver dag og vægter dermed dyrevelfærd og miljø højere, end hun vægter en relativ 

let adgang til mad. Eleven er dermed gået skridtet videre end de andre elever, som 

taler om at ‘vi’ må gøre noget, til aktivt at gøre noget selv, som hun mener kan gøre 

en forskel og også støtte op om, for eksempel, bæredygtigt producerede fødevarer. 

Hun forårsager ikke kød, men udtaler “(...) jeg spiser faktisk kød der sådan er blevet 

skudt af en jæger” (bilag 8, linje 391), hvilket vi kan tolke, at hun betragter som 

bæredygtigt kød. 

 

Det tredje bidrag omhandler netop dét, at tage ansvar og starte med selv at foretage 

handlinger, så dyr, natur og omverden ikke belastes unødigt. Pointen er, at vi skal 

tilstræbe at tænke som eleven, der er vegetar, at tænke at jeg vil ændre nogle vaner 

frem for, at vi skal. Idét vi anvender ‘vi’ ligger der ikke længere et implicit ansvar 

eller en forpligtelse hos os selv i samme grad, som når vi anvender ‘jeg’, og det er 

netop os selv vi skal præge, så jeg-tænkning og det medfølgende ansvar og handling 

bliver det perspektiv, vi har som udgangspunkt. I samfundet er der en tiltagende 

bevidsthed om, at når vi spilder ressourcer, spiser kød fra firbenede dyr eller 
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benytter os af flytransport, så skader vi naturen en lille smule. Denne bevidsthed 

har en tendens til at gøre os passive i forhold til at foretage handlinger, der gavner 

naturen, og det bliver lettere at miste overblik over de gode tiltag og falde tilbage i 

gamle vaner. Det tredje bidrag kræver således en langsigtet strategisk planlægning, 

hvor der skal plantes nye diskurser de rette steder og særligt skal det være 

overkommeligt og overskueligt for individet at tage ansvar for sig selv først, ændre 

vaner og dermed medvirke til, at det samlede tryk af uheldig påvirkning af dyr, 

natur og jordklode mindskes mest muligt. 

Afslutningsvis og med changing-fasen in mente, vil vi reflektere over, hvorledes vi 

muligvis allerede kan have bidraget til forandring i vores undersøgelsesfelt. Den 

direkte kommunikation vi har haft med eleverne under fokusgruppeinterviewet, har 

givet dem mulighed for at reflektere over og italesætte deres forhold til naturen. 

Således har eleverne, på sin vis, allerede haft deres første humanvidenskabelige 

undervisning.  
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KONKLUSION 

 
Vi har i specialet søgt at svare på følgende problemformulering:  

 

Hvilke diskurser og natursyn er fremtrædende blandt folkeskoleelever i et 

fokusgruppeinterview omhandlende natur? Og hvilke kommunikative virkemidler 

kan tages i brug for at supplere elevernes perspektiver? 

 

Vi kan, i kraft af vores analyser, konkludere, at de fremtrædende diskurser blandt 

folkeskoleelever i et fokusgruppeinterview omhandlende natur er følgende: 

 

 

 

I forbindelse med analysearbejdet med fokusgruppeinterviewene viste der sig flere 

natursyn blandt folkeskoleeleverne. Diskurserne herover har medvirket til at 

identificere enkeltaspekter af Finks syv forestillinger om natur og med aspekter 

mener vi, et udsnit af, eller et enkelt ord i, Finks beskrivelser af de syv forestillinger 

om natur. Af de fremtrædende natursyn er der særligt to forestillinger som 

bemærkes i analyserne:  
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Naturen som det fysiske, omhandler den form eleverne har modtaget undervisning 

om naturen i. Igennem al det empiriske materiale fremgår det, at undervisning er 

baseret på naturvidenskaben og det gælder både for undervisningen i skoletjenesten 

og den undervisning eleverne omtaler, at de har haft i skolen. Naturen som det 

landlige fremtræder, sammen med naturen som det fysiske, særligt tydeligt, da 

eleverne beretter om, hvordan de tager ud i naturen og anvender den til forskellige 

rekreative formål. 

 

Følgende kommunikative virkemidler kan tages i brug for at supplere elevernes 

perspektiver: Fire nye natursyn benævnt ‘naturen som det sociale’, ‘naturen som 

turistattraktion’, ‘naturen gennem medierne’ og ‘naturen som det sansende’ som 

tillæg til Finks syv forestillinger om natur. Herudover kan et humanistisk 

supplement til elevernes naturvidenskabelige naturundervisning, samt en appel til 

individets handlings- og ansvarsfølelse over for naturen, anvendes som 

kommunikative virkemidler.  

  

à Naturen som det fysiske, som henviser til den naturvidenskabelige 

undervisning eleverne har kendskab til. 

à Naturen som det landlige, som henviser til elevernes sansende og 

rekreative forhold til naturen. 
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