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Forord  
Når vi går gjennom livet tar stien noen ganger retninger, vi ikke hadde tenkt på. Vi beveger 

oss og forankres i faglige landskaper som åpner for nye perspektiv. For meg ble det møtet 

med den kritiske samfunnsvitenskaplige forskningen ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag 

som åpnede mitt blikk for nye eksplorerende metodiske muligheter, og førte meg inn på 

ukjente stier. Takk til Jan Ove Tangen, som tok meg med på den første turen i ukjent terreng. 

Kjernemiljøet for idrettsanlegg og politikk ble arnestedet for mine problemstillinger sent på 

1990-tallet.  Høgskolen i Telemark har finansiert arbeidet og har stilt opp for meg i alle 

sammenhenger fra prosjektets start i 2003 – 2004. Uten en så fleksibel og god arbeidsplass 

ville ikke prosjektet vært det, det er i dag.  

Da jeg tok de første stegene på min sti, traff jeg på litt av en skrue. Rundt den første sving 

kom en lystig, positiv kar meg i møte. Det skulle vise seg at han var langt mer enn bare lystig 

og positiv, han var også kreativ, innsiktsfull, belest, klar og konsekvent i tanken. Han gikk 

med meg på hele turen, tenkte med, kommentert og fulgte min sti gjennom krattskog og 

åpne vidder. En stor takk til min veileder Erling Krogh (Førsteamanuensis på UMB). Ditt 

bidrag har vært vesentlig for meg både faglig og personlig. Vi har hatt mye moro og det ble 

en fin tur!   

Underveis er det flere som har fulgt meg. Jeg har vært så heldig å jobbe i et friluftslivsfaglig 

miljø med fantastiske kolleger som fra tid til annen alle har bidratt til arbeidet. Mine 

friluftslivskolleger i gangen har villig vært med på mange samtaler om naturopplevelsen, 

stiene, tilretteleggingen, forvaltningen og de pedagogiske sidene i menneskets møte med 

den tilrettelagte stien. I hele den første fase av skrivearbeidet stilte Alf Odden og Ivar 

Mytting trofast opp og leste og kommenterte. Helt mot slutten har Nalle (Bjørn Tordsson) 

lest og gitt meg verdifulle kommentarer på den samlete avhandlingen. Takk også til Pål 

Augestad, Merete Lund Fasting og Jannicke Høyem for inspirerende og gode faglige 

samtaler.  

Jeg har elsket mitt prosjekt. Jeg har vært utfordret og det har til tider vært krevende å få 

grep om helheten. Turen ble lengre enn jeg hadde kunnet forutsi. Det kan sammenliknes 

med å gå på tur uten kart og kompass i ukjent terreng. Turen har ikke vært forutsigbar, den 

har vært full av undring og eventyr. Den har fulgt kronglete og uoversiktlig teoretiske tråkk, 

men utsikten har til tider vært fantastisk! Jeg skylder en stor takk til mine samtalepartnere. 

De som formelt sett inngår i prosjektet og dernest alle mine venner, kolleger og familie som 

gjennom de siste ti årene har vært utsatt for mine sti-refleksjoner. Takk til Tonje Rørly og 

Helle Friis-Knutsen for alle turene, stiene dere har vist meg og samtalene vi har hatt. Takk til 

min søster Vibeke for ditt klare blikk og mangfoldige turer, uten deg var omveierne blitt 

flere. Sist men ikke minst takk til deg, Fredrik – som lærte meg at det heter eventyrskogen 

fordi ”man liksom har litt eventyr inne i hodet sitt, når man går der”.  

Annette Bischoff, april 2012. 
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Sammendrag  
Denne avhandlingen tar utgangspunkt i spørsmålet om, hvilken betydning tilrettelegging av 

turstier har for menneskers opplevelse, tolkning forståelse av natur. Gjennom avhandlingen 

problematiseres og belyses ulike sider ved stier og turstier i lyset av kultur, natur, 

forvaltning, politikk og menneskers møte med stiene, og den mening som mennesker skaper 

i møtet med stiene.  

Prosjektets problemstillinger er: 

 Hvilken betydning har tilrettelegging av turstier for menneskers opplevelse, tolkning 

forståelse av natur? Og den enkeltes meningsdannelse i møtet med stien og 

omgivelsene? 

 

 Hvordan preges opplevelsen (av vandreturen, stien og naturen) av individets 

kulturelle, faglige og erfaringsmessige bakgrunn? 

 

 Hvordan er sammenhengen mellom politiske mål, den konkrete forvaltning og enkelt 

menneskets opplevelse av naturen? 

 

Avhandlingen bygger på et fenomenologisk-hermeneutisk grunnperspektiv, og ut fra dette er 

de metodiske valgene tatt. I arbeidet med avhandlingen har jeg arbeidet med å utvikle det 

metodiske, og forme en opplevelseanalyse som kunne gi meg best mulig grunnlag for å 

reflektere omkring problemstillingene. Arbeidet bærer preg av å være en vedvarende 

refleksjon, hvor ulike deler av den samme helheten trekkes frem i lyset, med det formål å 

tydeliggjøre sider ved menneskets møte med stien, kulturen og naturen.     

Arbeidet konkluderer med at tilretteleggingen av turstier har en grunnleggende betydning 

for menneskers opplevelser og forståelse av naturen. Stien utgjør i seg selv en fortolkning av 

landskapet, og den gir tydelige føringer for turgåerens fortolkninger av det samme 

landskapet. Den viser hvilke kvaliteter i landskapet som er vektlagt i tilretteleggingen, og 

disse blir premissleverandører og forgrunn for hva turgåeren opplever i og av landskapet. 

Kulturen materialiseres i naturen og skaper grunnlaget for menneskets relasjon til naturen. 

Gjennom materialiseringen av forvaltningens praktiske kunnskap og naturvitenskaplige 

kunnskapssyn skapes grunnlaget for den meningen som skapes i møtet med stien. Når det er 

sagt, tydeliggjøres en rekke nyanser i menneskets opplevelse og meningsdannelse i møtet 

med den tilrettelagte naturen i avhandlingen, og forholdet mellom politikk, forvaltning og 

opplevelse problematiseres. 

 

 

 



4 
 

Summary 
Paths are a basic element of outdoor recreation. We hike or ski cross-country, and expect 

the outing to do something for us; we want to experience nature, be healthy and happy, be 

amazed by creation, become environmentally aware. When we go for a walk on a path it 

shows us the way and leads us “into nature”. Paths are vital for our experience of nature, 

although we might not give them much thought. They constitute a fundamental 

precondition for a walk, and it is in many ways through our wandering along a path that we 

will attain everything the walk will do for us (Bischoff 1999, 2002, 2005). The path forms the 

immediate and fundamental context for experience. This means that we must ask what 

precisely a path is, and what role does a path, its planning and development, play in our 

experience of nature, our understanding of nature and the meaning created in the meeting 

between the individual and the path? Viewed in this light management and planning, paths 

may be considered as a socialising and educational (didactic) connecting link between policy 

aims and the individual. However, we know very little about the importance of the physical 

surroundings for experience and socialisation, and how the process of comprehension and 

sense-making works as an inner learning process in the individual’s meeting with nature and 

a trail. 

The main aim of this Phd thesis is to explore the public administration, management, 

development and design of paths as a link between policy aims and individuals, their 

experiences and embodied relations and activities. Nature management create the basis for 

the population’s relationship to, and use of, nature through conservation and physical 

development. This, in turn, implies that management is extremely important in establishing 

the premises for experience, socialisation and development of attitudes and views for the 

individual. All formation of attitudes and socialisation occurs in a context, where the physical 

surroundings are critical elements (cultural, social and individual factors are additional 

elements). 

In a continuation of this discussion it is natural to ask how trails should be managed, and 

how should the planning and physical development be carried out? Outdoor recreation is 

often spoken of and perceived as a tradition where certain ways of acting, experiencing and 

thinking survive and are reproduced from generation to generation, which has resulted in an 

understanding of outdoor recreation as something “static”. As a cultural phenomenon, 

however, outdoor life is affected by general processes of social change. The physical 

planning and organisation may be viewed as an element of social change, and in this context 

one may ask if this can have significance for how we experience and relate to nature – which 

ideas are formed and which fundamental view of man’s relation to nature is mediated 

through the path. One of the most important policy aims in Norway is that outdoor 

recreation activities should lead to a higher quality of life (Government white paper, 39 

2000/01). Hiking/walking is an activity that is very popular in Norway, and is considered to 

be an important “low threshold” activity for getting people to be more active and thereby 

attain a higher quality of life and health. The organisation of paths in local areas aims to 
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create conditions which will ensure that people are able to get out and enjoy nature, be 

active and have “good” experiences which will help them to develop an understanding of 

nature; and the planning of paths should also ensure “everyone’s” access to nature.   

The thesis is based on a phenomenological-hermeneutic perspective. I have worked to 

develop an interpretative phenomenological analysis that could give me the best possible 

basis to reflect the lived experience on and of a path. The work has been carried out as a 

continuing reflection, in which different parts of the whole is draw into attention for the 

purpose of clarifying aspects of the meeting between the individual and the path, the culture 

and nature. 

The work concludes that the preparation of paths have a fundamental impact on people's 

experiences and understanding of nature. The path itself is a cultural interpretation of the 

landscape, and provides clear guidelines for individual interpretations of the same 

landscape. It shows which qualities of the landscape have been emphasized through 

planning and design, and how it creates the premises and foreground for what hikers 

experience in and of the landscape. The culture materializes in nature and creates the 

foundation for human relationship to nature. Through the materialization of the managers’ 

practical knowledge and scientific view of knowledge the basis of the process of 

comprehension and sense-making between the individual and the path is created. When 

that is said, a number of nuances of human experience, comprehension and sense-making 

are discussed and illustrated in the thesis through the analysis of the lived experience and 

bodily meeting between the individual and the path, and the relationship between politics, 

path management and individual experience questioned. 
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1 Turstien 
 

”Den lange sti over myrene og ind i skogene hvem har trakket op den? 

Manden, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. 

Siden fulgte et og annet dyr de svake sporene over moer og myrer og 

gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og anden lap å snuse 

stien op og gå den når han skulde fra fjæld til fjæld og se til sin rein. Slik 

blev stien til gjennem den store almenning som ingen eiet, det herreløse 

land.” 

      Hamsun (Markens Grøde) 

 

Bakgrunn og problemstilling 

Denne avhandlingen følger stiene mellom menneske og natur i en stadig refleksjon over 

stien, naturopplevelsen og relasjonen mellom menneske, sti, natur og samfunn. Det er en 

vandring inn i et felt med høg grad av kompleksitet, hvor ”alt henger sammen med alt”. 

Interessen ble vekket etter en opplevelsesanalyse av kyststien sammen med faglig ganske 

forskjellige kolleger1. Turen reiste flere spørsmål om hvilken betydning tilretteleggingen av 

turstiene har for opplevelsen av naturen, hvilken betydning ulik utdanning, kultur og 

bakgrunn har for opplevelsen og så videre. Det ble starten på en tolv års lang refleksjon som 

har brakt meg vidt omkring både fysisk og teoretisk.  

De fleste av oss tenker alminneligvis på stiene som spor etter menneskelig aktivitet og har en 

oppfatning av at de har vært her siden tidenes morgen. De første stiene var kanskje 

dyretråkk, men så snart mennesket kom og inntok landet og ble bofaste, så kom også stiene. 

Stiene skaptes gjennom menneskelig aktivitet, føtter som gikk, dyr som ble ført til seters. De 

var forbindelseslinjer mellom betydningsfulle steder i landskapet, de hadde et formål. De 

gamle stiene viser en måte å lese landskapet på. De beveger seg gjennom landskapet med 

en form for letthet – de går aldri i en rett linje, korteste vei mellom to punkt. De går der det 

er lettest å ta seg frem til fots, eller på hesterygg, med en slags innebygd balanse og 

rasjonalitet i forhold til energibruk og tidsbruk. De gamle stiene er fortellinger om 

menneskenes liv, om arbeidslivet. De er vitnesbyrd om hvordan menneskene har brukt 

naturen, hvordan de har forholdt seg til naturen. Dagens stier har ikke den samme nære 

sammenhengen med vårt arbeidsliv. Selvfølgelig bruker vi stier som har sin opprinnelse i 

arbeidslivet, men stiene vi bruker er heller knyttet til fritidslivet. Fritidslivets stier planlegges 

og tilrettelegges med det formål at de skal gi mennesker en mulighet for å komme seg ut på 

                                                      
1 Refleksjonene i etterkant av opplevelsesanalysen av Kyststien våren 1999, ble lagt frem på 

forskningskonferansen:”Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft” desember 2001, under 

tittelen;”Er turgåeing friluftsliv? Perspektiv på stiens og merkingens makt.” (Bischoff 2001)1 Jeg betrakter 

arbeidet med kyststien, som forprosjekt til dette arbeid. 
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tur, være i og oppleve naturen. De seneste 40 år har det vært en stigende tilrettelegging av 

stiområder, spesielt i nærområdene til de større byene og graden av tilrettelegging synes å 

være stigende. De senere år delvis på grunn av krav til universell utforming.  

Friluftsliv er en fritidsaktivitet som er utbredt i alle de nordiske land. Friluftsliv er ansett som 

en samfunnsgagnlig aktivitet, og har bred politisk støtte. I 2001 fikk Norge en ny 

Stortingsmelding om friluftsliv. I denne meldingen fokuseres det på friluftsliv som vei til en 

høyere livskvalitet. Det fastslås at friluftsliv  

- er positivt for folks fysiske og mentale helse (forebygger stress og sykdommer.) 

- gir kunnskap om og øker forståelsen for natur og kultur (motiverer for naturvern og 

kulturvern) 

- er et viktig middel for en bærekraftig utvikling 

- er identitetsskapende (kulturell identitet) 

- har en egen evne til å knytte mennesker sammen (familier, frivillige organisasjoner) 

- har forsvarspolitisk interesse: Holder ved like praktiske kunnskaper om å ta seg fram i 

naturen) 

- gir bedre ressursutnytting: Jakt, fiske, bær- og sopplukking 

- er et distriktspolitisk virkemiddel: Reiseliv, hyttebygging. 

 

Norsk friluftslivspolitikk og -forvaltning synes tuftet på forestillingen om at mennesker 

gjennom kontakten med naturen (friluftslivet) utvikler kjennskap til naturen som betyr at vi 

blir glad i naturen og derfor vil ta vare på den. ”Gjennom kjennskap til natur kjem og 

kunnskap om, og omsorg for natur. Det å bli ”glad i” eit naturområde skapar engasjement 

for å ta vare på naturområdet. Det gir forståing for samanhengane i naturen og skapar 

naudsynte verdiar og haldninger” (St.melding 39 2001 s.17.) Friluftsliv ses som et middel til å 

forstå behovet for naturvern, miljøvern og å skape en bærekraftig utvikling. ”Å sikre 

friluftslivet som grunnlag for ei berekraftig utvikling føreset at ein legg vekt både på å sikre 

allemannsretten, å sikre attraktive areal og å sikre motivasjonen i befolkningen” (St.melding 

39 2001 s.17).  

Meldingens hovedmål er å skape best mulig betingelser for friluftsliv i morgendagens Norge, 

både gjennom fysisk tilrettelegging i form av stier, løypenett i nærområdene, økt stimulering 

i befolkningen gjennom aktivitetstilbud for ulike grupper i samarbeid med 

friluftslivsorganisasjonene, samt økt fokus på behovet for friluftsliv som en del av barn og 

unges oppvekstvilkår (barnehage, skole etc.) Forutsatt at friluftsliv handler om å skape 

holdninger og verdier til natur som styrker miljøbevisstheten og en bærekraftig utvikling, blir 

tilrettelegging og stimulering for friluftsliv i dette lys et pedagogisk anliggende.  

De ulike påstandene er i begrenset grad etterprøvd forskningsmessig. Både friluftslivspolitikk 

og -forvaltning har derfor i betydelig grad vært basert på den nasjonale, kulturelle 

fellesforståelsen av friluftsliv og forvaltningens akkumulerte erfaringskunnskap. Den 
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kulturelle fellesforståelsen har vært sterk frem til i dag. Integreringen av friluftsliv i den 

nasjonale identiteten, sammensmeltningen av friluftsliv og miljøbevissthet etc. er imidlertid 

ikke uten problematiske sider. En av de mest problematiske aspektene er at friluftslivets 

verdigrunnlag, normer og tolkningsrammer blir så implisitte at politikere og forvaltere ikke 

evner å ha den nødvendige distanse og klarhet til å skille mellom tradisjonsbaserte og 

felleskulturelle forestillinger og virkelighet (dagens praksis) i politiske og forvaltningsmessige 

diskusjoner. Det er imidlertid en økende forståelse for friluftslivets kulturelle kontekst2 i 

både forskningsmiljøene og i forvaltningen, og nasjonale undersøkelser blir gjennomført for 

å få en forskningsmessig etterprøving av noen av de nevnte ”mytene”.  

Et hovedmål for friluftslivspolitikken er ”friluftsliv for alle”, og i friluftslivsmeldingen fremstår 

den fysiske tilretteleggingen som en av måtene å realisere dette på3. Særlig den nyere 

lovgivning omkring universell utforming og de nyeste initiativer i forhold til standardisering 

av turstier og tilrettelegging er eksempel på dette. Det fremheves videre at tilrettelegging i 

form av fysiske tiltak er særlig aktuelt i nærområdene til der folk bor og i tilknytning til 

reiselivs- og hytteområder i skog-, fjell- og kystområder (St.melding 39 s. 88). Den fysiske 

tilretteleggingen i naturen er oftest knyttet til opparbeiding og merking av stier, preparering 

av skiløyper, opparbeiding av bålplasser, gapahuker, bade- og fiskeplasser og bygging av 

turisthytter. De seneste 30 år har den fysiske tilrettelegging vært i fokus og gjennom 

forskjellige undersøkelser (FAFO, m.fl.) vet vi at den største del av friluftslivet drives i 

nærområdene og er knyttet til bruken av stisystemer og løypetraseer. Friluftsliv er ofte blitt 

omtalt og oppfattet som en tradisjon hvor bestemte måter å handle, oppleve og tenke på 

overleveres og reproduseres fra generasjon til generasjon (Pedersen 1999, Tordsson 2003, 

Odden 2008). Dette kan medføre en forståelse av friluftsliv som noe ”statisk”, som et 

kulturelt fenomen vil imidlertid friluftsliv bli påvirket av generelle endringsprosesser i 

samfunnet for øvrig (Pedersen 1999, Tordsson 2003). Den fysiske tilrettelegging kan ses som 

et ledd i de samfunnsmessige endringer og i det lys kan man spørre seg om dette kan ha en 

betydning for hvordan vi opplever og forholder oss til naturen. 

Turgåing er en viktig del av friluftslivet, og gjennom friluftslivets naturkontakt mener man at 

den enkelte utvikler en naturforståelse som bygger opp under sentrale verdier i det norske 

samfunnet. Prosjektets hovedfokus er hvordan en slik naturforståelse skapes på individnivå. 

Det tas for eksempel for gitt at friluftsliv danner grunnlag for miljøvennlige handlinger, men 

har det noen betydning hvilket friluftsliv vi fokuserer på, eller hvor dette friluftsliv utøves? At 

opplevelser av naturen, opplevelser i friluftsliv preger vårt natursyn synes klart, men 

spørsmålet om hvordan, og hva som påvirker synes ubesvart.  

                                                      
2
 Med friluftslivets kulturelle kontekst refereres til at friluftsliv ikke er et enhetlig fenomen, men fremstår 

forskjellig avhengig av den kulturelle konteksten. Friluftsliv på Finnmarksvidda er forskjellig fra friluftsliv i 

Oslomarka. 
3
 I 2012 kan universell utforming og standardisering av turstier eksemplifisere hvor langt en er gått med den 

fysiske tilrettelegging for å realisere visjonene om friluftsliv for alle.  
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For å nærme meg dette spørsmålet, ønsker jeg å utforske relasjonen mellom 

friluftslivsforvaltningen, den fysiske tilrettelegging av naturen, de felleskulturelle tolknings- 

og meningssystemer og enkeltindividets opplevelser, tolkninger og forståelse. 

Sagt på en annen måte er det møtet mellom menneske og sti som er omdreiningspunktet i 

mitt arbeid. Jeg sikter mot å tydeliggjøre hvordan det felleskulturelle både nedfelles i stiene 

og skaper grunnlag for enkeltindividets opplevelser og hvordan det ligger som et filter i 

enkeltindividet og preger det vi opplever. Jeg opptatt av hvordan tilretteleggingen av turstier 

skaper bestemte premisser for hvordan mennesker opplever og forstår naturen.  Prosjektet 

finner først og fremst sin relevans i det vi tar for gitt, det vi ikke tenker over og 

problematiserer. For det første stien, mennesket og naturopplevelsen og sammenhengen 

mellom dem. For det andre sammenhengen mellom politikk, forvaltning og det enkelte 

menneske.  

Prosjektets problemstillinger 

 Hvilken betydning har tilrettelegging av turstier for menneskers opplevelse, tolkning 

forståelse av natur? Og den enkeltes meningsdannelse i møtet med stien og 

omgivelsene? 

 

 Hvordan preges opplevelsen (av vandreturen, stien og naturen) av individets 

kulturelle, faglige og erfaringsmessige bakgrunn? 

 

 Hvordan er sammenhengen mellom politiske mål, den konkrete forvaltning og enkelt 

menneskets opplevelse av naturen? 

 

Problemstillingene har brakt meg langt inn i store og komplekse spørsmål om hvordan 

begrepet og fenomenet naturopplevelse kan forstås. Hvordan opplever mennesket? Hva 

skjer i kroppen til den som opplever? Hvordan skaper mennesket mening? Og hvordan 

kroppsliggjøres en forståelse? Etter hvert som arbeidet har tatt form har det vært nødvendig 

for meg at gå så langt inn i disse spørsmålene som jeg har evnet, fordi de er helt 

grunnleggende for forståelsen av menneskets møte med stien. De er for meg avgjørende for 

at kunne gripe og forstå relasjonen mellom menneske og sti bedre.  

Arbeidet har vært eksplorerende, og jeg har lagt vekt på at være i en kontinuerlig dialog med 

empirien. Empirien har hele veien vært styrende for valg som er tatt underveis både med 

hensyn til valg av teori og valg knyttet til ny innsamling av empiri. I skriveprosessen har jeg 

bevisst valgt samme fremgangsmåte. Struktur og innhold er styrt av empirien og 

skriveformen er mer essayistisk enn mange kanskje ville forvente i en avhandling. Det var et 

valg jeg tok tidlig da jeg så hvordan empirien brakte meg inn i en prosess som gikk gradvis 

dypere og dypere og som hele tiden viste nye tankevekkende sider ved relasjonen mellom 

menneske og sti. Fenomenologien har dannet det spinn av tanketråder som jeg har beveget 

meg ut fra i mine refleksjoner både når det gjelder min egen grunnleggende forståelse av 
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menneskets møte med stien og naturen, når det gjelder det metodiske4. Fenomenologien 

har gitt meg et forståelsesgrunnlag og gitt tanken retning. Samtidig opplever jeg 

fenomenologien som åpen. Forstått på den måten at et fenomenologisk utgangspunkt på 

ingen måte begrenser mulighetene for å utforske empirien i lyset av andre teoretiske 

tilnærmninger. Underveis har jeg således trukket på både kunnskaper fra flere 

teoritradisjoner, sosiokulturelle, kulturhistoriske, psykologiske og pedagogiske for å nevne 

noen, og hermeneutikken har som jeg skriver i kapittel 2 vært helt sentral. Jeg er av den 

oppfattelse at fenomenologi og hermeneutikk må gå hånd i hånd for å gi et fruktbart 

resultat. Jeg har strebet etter å gjøre fenomenologi. Å være i prosess og tillate meg å tro på 

at empirien ville frembringe et mangfold av viktige tema som gjennom å analyseres i relasjon 

til teoretiske perspektiver ville gi en ny og dypere forståelse av relasjonen mellom menneske 

og sti. Derfor er det ikke slik at jeg hadde teoriene klar før jeg begav meg ut på stien. 

Avhandlingen er blitt til mens jeg gikk og mens jeg skrev. I skriveprosessen har jeg riktig nok 

begynt med en redegjørelse for arbeidets bakgrunn, hensikt og grunnlag, men leseren vil for 

eksempel ikke finne et eget teorikapittel før presentasjon av data. De teoretiske perspektiv 

som bringes inn i avhandlingen er nært knyttet til det empiriske og bringes i dialog med det 

empiriske etter hvert som de temaene som kom frem underveis i arbeidet tok form. For at 

leseren likevel skal ha en viss ide om det grunnlaget jeg står på vil det neste avsnittet være 

en redegjørelse for både det friluftslivsfaglige forskningsfelt, hva jeg mener mitt bidrag er og 

hvilken tidligere forskning som er innen mitt fagfelt.  

 

Det friluftslivsfaglige forskningsfelt 

Jeg har i mange år hatt mitt faglige ståsted i et friluftslivsfaglig undervisningsmiljø. Her skal 

undervisningen knytte sammen flere fagområder (for eksempel pedagogiske, 

ferdighetsmessige, kulturelle og naturvitenskaplige fagområder). Den praktiske 

undervisningen i seg selv inneholder mangfoldet av perspektiv som nødvendigvis spiller 

sammen og i fellesskap utgjør den helheten og kompleksiteten som det er ”å være på tur” og 

”å lære i og gjennom friluftsliv”. Helheten og kompleksiteten i undervisningen har utfordret 

meg til å fokusere på og utforske samspillet mellom de ulike fagområdene, heller enn hvert 

område for seg.  

Dermed har det åpnet for en undring over de læreprosesser, opplevelser og relasjoner som 

oppstår mellom menneske og natur. Derfor har jeg opplevd det som naturlig å fokusere på 

kroppslige, involverende, relasjonelle opplevelser og læreprosesser i menneskets møte med 

natur. Det betyr også at jeg vitenskaplig har funnet det både naturlig og nødvendig å 

plassere meg innen en fenomenologisk-hermeneutisk forskningstradisjon med utgangspunkt 

i empirisk og kroppslig tilnærmning til stien, turen, opplevelsen og relasjon til naturen.   

                                                      
4
 Dette redegjører jeg for i kapittel 2 
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Jeg tenker meg selv som en del av et friluftslivsfaglig forskningsfelt, som gjennom de seneste 

15 år har hatt en pågående refleksjon og drøfting av friluftsliv som fag og felt5.  

Friluftslivsforskningen er et tverrvitenskapelig forskningsfelt der en rekke faggrupper finner 

gjensidig inspirasjon og møter felles problemstillinger. Det vil alltid kunne drøftes hva som 

skal til for at vi kan kalle noe et forskningsfelt. I mine øyne er det sentralt at det etter hvert 

finnes flere forskere i ulike miljø og en etter hvert lang rekke forskningsbidrag som gir 

forskningsfeltet identitet og legitimitet. Friluftslivsforskningen i Norge strekker seg ikke mer 

enn 30-40 år tilbake i tid, og helt frem til slutten av 1990-tallet har omfanget på forskningen 

vært sparsom.  

I løpet av 1990 tallet og begynnelsen av 2000-tallet kom det flere avhandlinger som hadde 

relasjon til det friluftslivsfaglige feltet6. Disse avhandlingene har naturligvis hatt en vesentlig 

betydning for utviklingen av forskningsfeltet. I samme periode vokste det også frem flere 

friluftslivsfaglige forskningsbidrag knyttet dels til forskningsinstituttene (NINA7, NOVA8, 

Østlandsforskning) og dels til høgskoler og universiteter (for eksempel innen kulturfag, 

geografi, etnologi, sosiologi, antropologi, lærerutdanning og friluftslivsfaglig utdanning). I 

perioden fra 2000 frem til i dag er den friluftslivsfaglige forskningen i stadig vekst.   

Samlet sett er forskningen preget av et mangfold av tema og oftest i tilknytning til andre 

fagfelt som naturforvaltning, kultur, skole, fritid, turisme og helse. Likeså mangfoldig som 

viften av tema er mangfoldet av teoretiske og metodiske tilnærmninger. Det er likevel noen 

hovedretninger innen forskningen. Odden (2001) tar særlig for seg særlig skillet mellom den 

kvantitative, anvendte og forvaltningsrettete forskning og den kulturorienterte kvalitativt 

pregede forskning. Dette skillet var spesielt tydelig på 1990-tallet og i begynnelsen av 2000-

tallet.  

Forskningen som kan knyttes til disse to hovedsporene, er fremdeles betydelig, men ut fra 

forskningen de senere årene mener jeg at bildet med fordel kan utvides. De to retningene 

utgjør fortsatt et hovedskille, men i tillegg mener jeg at vi har erfart en økning av 

samfunnsfaglig sosiologisk forskning og en gryende pedagogisk-psykologisk forskning og 

fenomenologisk-hermeneutisk forskning. Feltet strekkes og vides ut, og ennå er konturene 

av hva som utgjør feltets kjerne, grunnleggende problemstillinger og metodiske 

tilnærmninger uklare.   

 

                                                      
5
 Innen Høgskolen og universitetssektoren har drøftingene tatt utgangspunkt i en forståelse av friluftsliv som fag 

og undervisningsområde og det har ofte vært drøftet i forhold til idrettsfeltet. I løpet av de siste ti årene har vi 

sett en utvikling som går i retning av at flere og flere institusjoner løsriver friluftslivsfaget fra idrettsfaget og 

oppretter egne friluftslivsstudier. Innen forskningsfeltet har drøftingene av hva friluftslivsfeltet som 

forskningsfelt egentlig er vært tatt opp med jevne mellomrom, se for eksempel Tordsson 1998, 2003, Kaltenborn 

1994, Odden 2001 
6
 For en oversikt på disse se Odden 2001. Etter 2001 kom Tordssons avhandling i 2003 og Oddens i 2008. 

7
 Norsk institutt for naturforvaltning 

8
 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
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Mitt bidrag 

Mitt arbeid er i første rekke en empirisk studie med utgangspunkt i kroppsfenomenologien. 

Friluftsliv – fri-lufts-liv… handler om å leve, om å være, om å være i bevegelse, om å være 

ute, å være i relasjon til både omgivelser, andre mennesker, natur, kultur, utstyr og aktivitet.  

Det handler om kroppsliggjøring i og av både kultur og natur. Slik jeg ser det, opplever det, 

tenker det er fenomenologien sentral i det friluftslivsfaglige feltet på flere måter. Både som 

forståelsesgrunnlag for en pedagogisk bruk av friluftsliv (som veiledere, lærere, instruktører 

osv.). En innfallsvinkel (i tillegg til andre) til å forstå mer av friluftsliv som fenomen, kulturelt 

og sosialt. Et vitenskapsteoretisk utgangspunkt for forskning innen feltet og et bidrag til å 

forstå det levde livet og de grunnleggende livssammenhenger.  

For meg er ikke fenomenologien et alternativ til annen kunnskap og vitenskap, men heller en 

viktig likeverdig del av helheten. Med det mener jeg at det er nødvendig at vi betrakter de 

ulike vitenskaplige retningene som komplementære frem for uavhengige og motstridende 

eller uforenlige. Innen et gitt forskningsfelt vil den eksisterende forskningen således ofte ta 

for seg ulike sider av den samme helheten9. Ser vi for eksempel på turgåing generelt, kan 

den utforskes fra en rekke perspektiver; 

 et fysiologisk perspektiv gjennom for eksempel hvilken fysiologisk effekt vi kan 

forvente oss og hvilken helsemessig betydning det kan ha 

 et naturvitenskaplig perspektiv gjennom studier av for eksempel hvilken slitasje 

turgåerne påfører et område 

 et kulturhistorisk perspektiv hvor vi for eksempel er opptatt av turgåingens utvikling 

fra 1700-tallet frem til i dag 

 et samfunnsfaglig sosiologisk perspektiv hvor vi for eksempel er opptatt av sosiale 

mønster og omfang på turgåingen  

 et pedagogisk-psykologisk perspektiv hvor vi er opptatt av hvordan barn og unge 

sosialiseres til turgåing  

Listen kunne gjøres lengre og mangfoldet av perspektiv ville føye seg inn i hverandre og til 

sammen gi et stadig mer nyansert bilde av turgåing som fenomen. Der jeg mener 

fenomenologien har noe vesentlig å bidra med, er i utforskningen av de grunnleggende 

aspekter som danner basis for opplevelse og meningsdannelse. Jeg ser den fenomenologisk 

tilnærmningen som et bidrag til å øke det vi kan kalle empirisk grunnforskning.  

Mitt forskningsmessige bidrag er todelt. For det første er formålet med avhandlingen å bidra 

til en dypere og mer nyansert forståelse av hvordan samspillet mellom menneske, sti og 

natur utfolder seg. I den forbindelse vil forskningen søke å bidra til økt refleksjon omkring 

den fysiske tilrettelegging for friluftsliv og gi perspektiv på hvordan det enkelte menneskes 

opplevelse og forståelse skapes i møtet med stien og omgivelsene. For det andre søker 

avhandlingsarbeidet å bidra til en stadig pågående metodedrøfting knyttet til spørsmål om 

                                                      
9
 Idrettsforskningen som samlebegrep favner for eksempel alt fra fysiologi 
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hvordan fenomenologiens ambisjon om ”å gå til saken selv” kan gjøres i praksis. Samtidig vil 

avhandlingsarbeidet utforske hvordan vi kan gripe og begripe menneskers opplevelser i 

natur. 

Gjennom avhandlingsarbeidet er det blitt klart for meg at en sti er et fenomen som både i 

praksis og teori binder sammen menneske, kultur, natur og tid. Stien forankrer friluftslivet i 

landskapet og knytter det til naturen gjennom kulturen. Gjennom en analyse av turstien er 

det mulig å belyse hvordan utvikling og utviklingsprosesser i kulturen, i landskapet og i 

mennesket henger nært sammen, er vevet inn i hverandre og delvis betinger hverandre. Det 

er min ambisjon å gi perspektiver på relasjonen mellom sti og landskap, mellom sti og kultur 

og hvordan disse er vevd inn i hverandre. Dernest er det min ambisjon å tydeliggjøre 

forskjellige dimensjoner i møtet mellom menneske og sti. For det første hvordan vi kan 

forstå ”møtet” mellom menneske og sti. For det andre hvordan vi med bakgrunn i den 

utvikling og de utviklingsprosesser som har skapt stien kan belyse hvordan stien har et 

utviklende og formende potensial i forhold til mennesket i møtet med stien. Dette 

tydeliggjøres helt mot slutten av arbeidet gjennom perspektiver på at forvaltning ikke kun 

bør forstås som en forvaltning av kultur og natur, men like mye som en forvaltning av 

opplevelser og måter å forstå natur på. Forvaltningen drøftes som et bindeledd mellom 

politikk og det enkelte menneske, og i den sammenhengen tydeliggjøres forvaltningens 

pedagogiske fundament med henblikk på å få grep om de utviklende og formende 

potensialer som er iboende i dagens turstier.  

Flere forskningsfelt har relevans for mitt arbeid. Etter hvert som arbeidet har skredet frem 

og empirien har utfordret meg til å søke ny og dypere forståelse på ulike områder, har også 

prosjektet beveget seg mot å bli mer og mer tverrvitenskaplig. Problemstillingene åpner for 

et mangfold av mulige teoretiske perspektiv, som hver på sin måte ville kunne avdekke sider 

ved relasjonen mellom menneske, sti, tilrettelegging og natur. For å kunne håndtere 

mangfoldet og kompleksiteten i mitt arbeid valgte jeg å konkretisere og forankre tenkningen 

gjennom å ta et snevert utgangspunkt i stien.  

 

Stien som grep 

Å velge stien som konkret og fysisk utgangspunkt for mitt arbeid og mine refleksjoner tjener 

to viktige formål. For det første er betydningen av stien en lite beskrevet og lite reflektert del 

av friluftslivshistoriene, faget og forskningen. For det andre gir stien, som konkret 

utgangspunkt, mulighet for å kunne gi seg i kast med kompleksiteten i aktuelle teoretiske 

tilnærminger. Stien har gjort det mulig å utforske sammenhengene mellom de ulike 

perspektiver i stedet for å gå inn i hvert perspektiv for seg. Det betyr naturligvis at hvert 

enkelt perspektiv kunne vært behandlet som en egen avhandling for seg, men jeg mener at 

avhandlingens styrke ligger nettopp i at den beveger seg mellom perspektivene og lar dem 

både utfordre og understøtte hverandre.  
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Gjennom å gå på stien både i tanken og i virkeligheten beveger vi oss gjennom teoretiske, 

opplevde og konkrete perspektiv på utvikling. En sti kan leses som et landskap i utvikling. 

Stien er en materialisering av menneskers konkrete bruk av naturen og en materialisering av 

kulturelle strømninger, som begge utvikles og endres i samspill med hver andre over tid. I 

møtet med stien utvikler mennesker seg og sosialiseres inn i en felleskulturell forståelse av 

hva det er å gå på tur.  Gjennom å studere stien blir det mulig å studere ulike sider av sti-

landskapets utvikling og hvordan de ulike sidene av denne utviklingen relaterer seg til 

hverandre og spiller sammen. For eksempel sammenhengen mellom de kulturelle verdier og 

stiens materialitet eller sammenhengen mellom de overordnete politiske mål for 

tilretteleggingen og den enkeltes opplevelser og erfaringer av den tilrettelagte stien.  

 

Tidligere forskning  

Det finnes sparsom forskning med fokus på stiens betydning for naturopplevelsen, eller 

menneskers kroppslige involvering og opplevelser av stien og naturen. Det finns lite eller 

ingen forskning innen friluftslivs- og naturfeltet som utforsker sammenhengen mellom 

friluftslivspolitikk, forvaltning og det enkelte menneskes opplevelser og erfaringer i naturen. 

Det ble tidlig klart for meg at stien var et forholdsvis uskrevet blad, og at det trengtes en 

utforskning og refleksjon i forhold til sti, tilrettelegging og naturopplevelse som kunne belyse 

og problematisere de prosesser og den kroppsliggjøringen som finner sted i menneskets 

møte med stien.  

Når det er sagt, er det selvfølgelig uendelig mange forskningsbidrag med teoretiske 

perspektiver som på hver sin måte er relevante for utforskningen av menneskets møte med 

stien. Den forskning som skaper grunnlaget for denne avhandlingen er først og fremst 

sprunget ut av empirien. Empirien har reist stadig nye spørsmål etter hvert som 

avhandlingen har tatt form, og det har krevd en stadig vandring i ulike forskningsfelt. Min 

teoretiske vandring har foregått parallelt med den empiriske vandring.  

Den startet i forskning som hadde direkte relevans for mitt arbeid, dette var først og fremst 

forskningsbidrag som omhandlet stier og vandring med utgangspunkt i kulturlandskap og 

historiske perspektiv. Dernest var det mangfoldet av forskningsbidrag innen 

forvaltningsrettet forskning som er vesentlig for å kunne gripe tenkningen bak forvaltning og 

tilrettelegging av stier i naturen. Idrettsforskningen har bidratt med verdifull innsikt til 

forståelsen av relasjonen mellom menneske og omgivelser gjennom utforskningen av 

idrettsanlegget og den kroppsliggjøring av mening som finner sted i idretten. Gjennom 

kombinasjonen av idrettsforskningen, perspektivene på tilrettelegging og forvaltning ble det 

tydelig at møtet mellom menneske og sti, hvor stien ble forstått som den fysiske utforming 

av stien og stiens konkrete omgivelser, lot seg utforske gjennom perspektiver på relasjonen 

mellom menneske og materialitet.  
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Forskning på forvaltning og materialitet skapte en viktig forbindelse til forskning på 

landskap, kultur og natur, fordi denne forskningen gav vesentlige perspektiv på menneskets 

relasjon til landskapet og forholdet mellom kultur og natur. Der igjennom ble også skapt 

forbindelsen til forskning som tok utgangspunkt i tid, rom, sosialitet og sted. I møtet mellom 

menneske og sti er dette relevante perspektiv for å forstå relasjonen mellom menneske og 

omgivelser, og det har bidratt til å gi perspektiver på hvordan jeg har kunnet forstå mine 

samtalepartneres opplevelser av tid og rom, hvilken betydning deres bakgrunn har og 

hvordan mennesket oppfatter og knyttes til steder.  

Forskningen på materialitet, idrettsannlegg og landskap har flere forbindelseslinjer til 

arkitekturforskning og kunstforskning, og jeg har i løpet av arbeidet vært inspirert av bidrag 

som kan knyttes til både arkitektur- og kunstfeltet og derigjennom fått perspektiver som har 

hjulpet meg til å se den fysiske tilretteleggingen av stien i et bredere lys. Idrettsforskningen 

har som sagt gitt meg både perspektiver som kunne knyttes til stien som anlegg og som 

kunne knyttes til kroppslighet og meningsdannelse. Denne forskningen i kombinasjon med 

landskapsforskningen og empirien i arbeidet har sporet meg videre til en dyp undring over 

hvordan mennesket egentlig opplever, hvordan vi kan forstå naturopplevelsen, og i den 

forbindelse tillot jeg meg en snartur innom forskning på sanser og neurofenomenologi. I det 

følgende vil jeg kort gi leseren en innsikt i de ulike forskningsområder som er relevante for 

mitt arbeid. Kategoriene skal leses som en tematisk organisering av forskningen.10 

 

Forskning på stier og vandring  

Når det gjelder tidligere forskning på stier og tilrettelegging av stier, finnes det lite forskning. 

I Norge finnes to avhandlinger som bør nevnes i denne sammenhengen. Den første er 

Ingunn Grimstad Klepps avhandling fra 1998: ”På stier mellom kultur og natur. Turgåeres 

opplevelser og deres synspunkter på vern”. Avhandlingen har hovedfokus på kulturlandskap 

og er i liten grad opptatt av stien og kroppsliggjøringen av opplevelser og erfaringer i 

turgåerens møte med landskapet. Den andre er Gørill Nilsens avhandling fra 2003: 

Brytninger mellom lokal og akademisk kulturminnekunnskap. En analyse av 

fortidsforestillinger i Nord-Troms og Lofoten. Nilsen har blant annet analysert kulturstier i 

lyset av den kunnskapen som er knyttet til stien. Hun skiller mellom akademiske stier og 

lokale stier. Arbeidet er interessant med henblikk på å belyse hvordan kultur og tenkning 

materialiseres i stiene og hvilken betydning det får for opplevelsen av stien og naturen.   

Så finnes det en del forskning som tar opp historiske sider ved vandring, pilgrimsferd etc. (for 

eksempel Solnit 2001, Birkeland 2002, Meyhoff 2005, Lehari 2008). I tillegg bør det nevnes at 

det de siste årene er kommet flere bidrag fra forskningsmiljøet omkring Institutt for 

Antropologi, Universitetet i Aberdeen. Forskningen knytter sammen kunst, arkitektur og 

                                                      
10

 Jeg valgte å fokusere på en tematisk inndeling frem for en faglig inndeling i for eksempel geografi, sosiologi, 

psykologi, filosofi osv simpelthen fordi jeg tror det ville vært vanskeligere for leseren å få et overblikk over 

forskningsgrunnlaget som kan sies å være den tidligere forskning som har relevans for mitt arbeid. 



19 
 

antropologi. Med utgangspunkt i steder, stier, veier, landskaper og omgivelser utforskes det 

kroppslige og relasjonelle. Forskningen har blant annet hatt fokus på filosofiske: ”the 

sociality of walking, practices of inscription (including drawing and other forms of line-

making) and alternative forms of notation11” (for eksempel Ingold 2006, 2007, Lee 2004, Lee 

& Ingold 2006).  Denne forskningen er av nyere dato og har et mer abstrakt kunstnerisk og 

filosofisk sikte enn mitt arbeid, men har absolutt bidratt i avslutningen av arbeidet til å 

styrke min forståelse av forbindelseslinjene mellom ulike fagfelt som kunstteori, arkitektur, 

arkeologi, sosiologi, psykologi og filosofi.  

 

Forvaltningsrettet forskning 

Norsk forskning som er relevant i denne sammenhengen er deler av den forvaltningsrettete 

forskningen. Denne forskningen utgjør fortsatt den største delen av natur- og 

friluftslivsforskningen12. Det forskningsmessige fokus har først og fremst vært rettet mot den 

ytre naturen, for eksempel naturvern, arealbruk og forvaltning, konsekvenser av bruk og 

miljøpåvirkninger og samspill mellom dyr og menneske, og i mindre og liten grad rettet mot 

det relasjonelle forholdet mellom menneske og natur. Innen den forvaltningsrettete 

forskningen finnes et mangfold av forskningstema, som i denne sammenhengen får sin 

relevans gjennom å være vesentlige for utforskningen av menneskets samhandling med 

naturen og for forståelsen av den konteksten friluftslivet utfolder seg i vårt samfunn, 

forvaltningsmessig og politisk. Det er forskning som belyser bruken av et naturområde eller 

stisystem både med hensyn til sosiokulturelt mønster og omfang, slitasje knyttet til bruk av 

fjell-, frilufts- og verneområder, konsekvenser for dyre- og planteliv som kan knyttes til 

ferdsel på stier og tilrettelegging av stier. Samt arealspørsmål knyttet til sikring av offentlig 

atgang, allemannsrett og konflikter knyttet til så vel merking og tilrettelegging av stier og 

løyper (grunneier vs. brukergrupper) som bruken av stier og løyper (for eksempel syklister 

vs. gående, skigåere vs. scooterkjørere).   

Den norske forskningen har klare forbindelseslinjer til den Nordamerikanske forskningen 

innen feltet og har i høg grad overført og anvendt metoder og forskningsresultater fra 

amerikansk natur- og forvaltningsforskning. Når jeg vender blikket samme vei, finner jeg 

samme forskningstradisjon knyttet til forvaltningen av naturen og samme manglende 

forskning knyttet til menneskers opplevelse og kroppsliggjøring av erfaringer i naturen, på 

stiene. Det som jeg finner i U.S.A. som supplerer forskningsbakgrunnen for prosjektet, er en 

del forskning på utforming av stier, ”trail design”. I denne forskningen har man vært opptatt 

av spørsmål knyttet til design og mere tekniske spørsmål I forhold til materialevalg, 

konstruksjon og vedlikehold (se for eksempel West 2001, Plug & Moore 2004, Parker 2004).  

                                                      
11

 Fra instituttets nettside 6.12.2010 
12

 En oversikt over store deler av denne forskningen finnes i Bischoff 2008,   
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Denne forskningen har vært relevant for mitt prosjekt først og fremst som et 

bakgrunnsteppe og en anledning til å forstå hvordan politikk, fag og tenkning materialiseres 

konkret i naturen i form av tilrettelegging, vern og bruk av naturen. 

 

Idrettsforskning 

Idrettsforskningen har preget avhandlingsarbeidet på grunn av min faglige bakgrunn og 

erfaring. Mastergradsutdanningen min er i det humanistisk-samfunnsvitenskaplige 

idrettsfeltet, og derfor har det kroppslige aspektet har vært et primært utgangspunkt for min 

forståelse og tilnærming. Dernest har idrettsforskningen på litt ulike, men likevel 

sammenhengende felt vært vesentlige for arbeidet. Forskningen på idrettspolitikk og anlegg 

(for eksempel Dietrich 2001, Tangen 2004, 2007, 2009, Rafoss og Tangen 2009, Nagbøl 2002, 

2005) har gitt meg en vesentlig forståelse av samspillet mellom anlegg og utøver, både når 

det gjelder den kroppslighet som skapes i møtet mellom anlegg og utøver og hvordan 

anlegget innbyr til ulike handlinger. Dernest har forskningen på idrettspolitikk og anlegg gitt 

meg viktig innsikt i samspillet mellom politikk, planlegging og bruk av idrettsanlegg. Det er 

utvilsomt på grunn av den forskningen på idrettsanlegg, som Tangen stod i spissen for, at jeg 

overhodet oppdaget problemstillingene, og ble inspirert til å reflektere over sammenhengen 

mellom våre fysiske omgivelser og den kroppsliggjøring som finner sted i menneskets møte 

med verden. Videre har idrettssosiologisk forskning og forskning på kropp og bevegelse, 

kroppsliggjøring og mentale prosesser vært viktig for min grunnleggende forståelse av 

menneskets samspill med omgivelsene forstått både som de fysiske omgivelsene og de 

samfunnsmessige og kulturelle omgivelsen (for eksempel Eichberg 1986, 1988, 2006, 2007, 

2009, Augestad 2003, 2005, 2006, Winther 2007a og b, Engel 2001, Stelter 1999).  Disse 

forskerne har gjennom mange år vært opptatt av mennesket i bevegelse i en sosial, kulturell 

og materiell verden. Eichberg har gitt meg viktige perspektiv på sammenhengene mellom de 

ulike sidene (materielle, sosiale og kulturelle) som spiller inn når mening skapes gjennom 

kroppen i bevegelse. Eichberg og Augestad har begge et sosiologisk utgangspunkt og er 

opptatt av forholdet mellom idrettsutøver og samfunn. Winther, Engel og Stelter har på hver 

deres måte utforsket menneskets relasjon til omgivelsene fra et psykologisk perspektiv, og i 

denne sammenhengen er det perspektivene på sammenhengene mellom kropp, psyke og 

verden som har inspirert meg. Idrettsforskernes tverrvitenskaplig og flervitenskaplige blikk 

på mennesket i bevegelse i verden tydeliggjører som sagt også relasjonen mellom 

menneske, samfunn og materialitet, hvilket brakte meg videre inn i forståelsen av 

materialiteten.    

 

Forskning på materialitet 

Østerbergs (1978, 1990, 1998) forskning på sosiomaterielle handlingsfelt ble sammen med 

idrettsforskningen tidlig en viktig kilde til å gripe vesentlig dimensjoner knyttet til stienes 

konkrete fysiske sider – tilretteleggingen og naturen, og se disse i relasjon til sosiale og 
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kulturelle menings- og betydningssystemer. Perspektivene på materialitet og samspillet 

mellom sosialitet, materialitet og det enkelte menneske fremstår som et viktig 

kjerneområde i mitt arbeid. Forståelsen for og utforskningen av materialitetens betydning i 

relasjoner og sammenhenger mellom natur, kultur og menneske er også en vesentlig del av 

den forskningen på ”landskap, kultur og natur” og ”tid, rom, sted og sosialitet” som har vært 

vesentlig for arbeidet. 

 

Forskning på landskap, kultur og natur 

Flere fagområder med base i ganske ulike teoritradisjoner er opptatt av landskapet innen for 

eksempel landskapsarkitektur, geografi, antropologi, kulturfag og filosofi. Innen disse 

områdene har jeg funnet mye relevant forskning som gir perspektiv på forståelsen av 

landskap, natur og kultur, menneskets relasjon til landskapet, samt individuelle og kulturelle 

meningssystemers betydning.  

Jeg har vært opptatt av den delen av landskaps-, natur- og kulturforskningen som fokuserer 

på det relasjonelle mellom menneske, natur og kultur. Dels den forskningen som har fokus 

på samspillet mellom samfunn og natur (for eksempel Saltzman og Svensson 1997, Saltzman 

2001, Mels 1999, Hornborg 2000, Jones 2003, 1998, Setten 2004), og dels den forskningen 

som er opptatt av mer samlende, relasjonelle og kroppsliggjorte perspektiver på menneske, 

kultur og natur (for eksempel Krogh 1995, Ingold 2000, 2004, Kramvig 2003, 2004, 

Roepstorff, Bubandt og Kull 2003, Tilley 1994, 2004, 2006).  

Samlet sett har denne forskningen styrket min forståelse av sammenhengene mellom så vel 

ulike teoritradisjoner, som forståelsen av relasjonene mellom menneske, kultur og natur. De 

ulike bidragene har bidratt til en styrket refleksjon omkring sammenhengen dels mellom 

natur og kultur, og dels mellom mennesket og dets omgivelser. Forskningen på landskap, 

kultur og natur har videre bidratt til å bringe frem perspektiver på betydningen av sted, 

sosialitet, tid og rom. 

 

Forskning på tid, rom, sted, sosialitet   

I løpet av det siste tiår er det vokst frem ganske mange bidrag til forskningen som har fokus 

på det relasjonelle mellom tid, rom, sted, sosialitet og materialitet. Denne forskningen er 

nært forbundet med forskningen på landskap, kultur og natur. Når jeg har trukket den frem 

her som et eget felt er det fordi denne delen av landskaps-, natur- og kulturforskningen har 

snevret inn fokus, er mer konkret og trekker inn individet. Forskningen trekker på bidrag fra 

både sosiologi og filosofi (for eksempel Henry Lefebvre, Pierre Bourdieu, Alfred Schutz, 

Norberg-Schultz, Merleau-Ponty) og knyttes sammen med geografien i konkrete studier av 

relasjonen mellom mennesker og deres omgivelser (byer, landskaper, steder) (for eksempel 

Simonsen 2005, 2007, 2010, Ingold 2002, 2007, 2008, Mels 1999, 2004). Forskningen til 

Simonsen, Ingold og Mels har vært viktige inngange til å gripe gode måter å se, forstå og 
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anvende sosiologiske og filosofiske bidrag til å belyse relasjonen mellom menneske og 

konkrete omgivelser.  

 

Kunst og arkitekturforskning  

Både gjennom idrettsforskningen og forskningen på materialitet hadde jeg vært tett på og 

innom arkitekturfeltet, og derigjennom tett på også kunst og designfeltet. Her nevner jeg det 

av to årsaker, for det første var turen innom kunst- og arkitekturforskning inspirerende for 

min tenkning gjennom fokus på samspillet mellom kunstens og arkitekturens tause, 

symbolske språk, og meg som opplever i forhold til å gripe og begripe opplevelsene. For det 

andre tror jeg her ligger et potensial for videre arbeid med nye perspektiver på fysisk 

tilrettelegging av stier både for forskere og forvaltere (se for eksempel Dyreborg 2008, 

Rasmussen 2009, Nielsen 2008, Tilley 2000, 2004, Tilley, Hamilton and Bender 2000, Hasløv 

2009). Tekstene har vært inspirasjonskilder i mitt arbeid, men har ikke blitt anvendt til sitt 

fulle potensial av den enkle grunnen at jeg hadde nådd grensen for hva jeg kunne gripe over 

anvende grundig.  

 

Forskning på sanser  

Tidlig i prosessen var jeg opptatt av sansene. Hvordan sanser vi naturen og omgivelsene?  

Hvilken betydning har de ulike sanser? Og hvordan spiller sansene sammen? Her ble jeg fort 

klar over at søk på sanseintegrasjon førte meg inn i spedbarns- og barneforskningen og lite 

eller ingenting knyttet til sansenes betydning for opplevelsen av naturen. Jeg leste så en 

rekke tekster om sansning som for eksempel Paul Stoller: ”The Taste of Ethnographic 

Things”, flere Merleau-Ponty tekster og Per Hedfors: ”Site Soundscapes”. I tillegg til denne 

lesingen gjennomførte jeg et par empiriske forsøk med studenter hvor vi eksperimenterte 

med å lukke ute ulike sanser for å få bedre grep om betydningen av den enkelte sans i 

forhold til opplevelsen av naturen eller omgivelsene. Sanselesningen brakte meg videre inn 

mot neurologien og jeg tillot meg en svipptur innom neurologi og neurofenomenologi. 

 

Neurofenomenologi - Neurologi 

Neurologisk forskning på speilneuroner og neurofenomenologiens perspektiv på kropp og 

sansning ble for meg en åpning til å forstå sammenhengene mellom kunnskapsområder som 

vi oftest oppfatter som direkte motsetninger og helt uforenelige. De siste årene av sitt liv var 

Merleau-Ponty opptatt av relasjonen mellom kroppen, hjernen og omverdenen (Merleau-

Ponty 1995). Gjennom sin lesning av embryologien (læren om organismenes utvikling) 

skaper Merleau-Ponty grunnlaget for en forbindelse mellom den biologiske kropp og den 

kulturelle kropp. Han setter oss på tanken om at veksten / utviklingen av den samlede 

organisme (den subjektive og den levde kroppen) er et resultat av det gjensidige samspillet 

mellom påvirkning fra omgivelsene og utviklingen av nervesystemet (Merleau-Ponty 1995, 
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Andrieu 2006). Neurofenomenologien er en videreføring eller kobling mellom Merleau-

Ponty´s kroppsfenomenologi og neurologien. Neurologene viser langt på vei at 

fenomenologiens beskrivelse av menneskets eksistensielle grunnvilkår er i 

overensstemmelse med neurologiske studier av kroppen. Et annet perspektiv som løftes inn 

av neurologene er forskning på speilneuroner. Denne forskningen viser hvordan vi 

neurologisk er forbundet med hverandre og med våre omgivelser (se for eksempel Benard 

Andrieu 2006, Evan Thompson 2003, 2005, Dan Zahavi 2008, 2009, Gallese, Rizzolatti m.fl. 

2005, Stein Bråten 2007). 

Jeg har tillatt meg denne lille dannelsesreise i prosjektet, men har ikke anvendt eller forfulgt 

det neurologiske perspektiv videre. Jeg mener potensialet ligger i den forståelse av kroppen 

som tydeliggjøres i neurofenomenologien, men å anvende det i et empirisk prosjekt lett ville 

kunne gjøre prosjektet mer teknisk og flytte fokus til neuroner og nervebaner frem for 

helhet og sammenheng.  

 

Miljøpsykologi 

Når det gjelder psykologiske perspektiver på naturopplevelse er omfanget begrenset13. De 

bidragene som finnes i Norden er inspirert av amerikansk forskning og har utgangspunkt i 

kognitiv psykologi. Fokus har vært på dels på preferanser for natur (Strumse 2002, 2007, 

Bjerke m.fl. 2006, Singh m.fl. 2008, Perrin & Benassi 2009, Gundersen 2008) og dels på 

rekreasjon, livskvalitet, mening, tilfredshet og opplevelse (se for eksempel Vittersø 1999, 

Vorkinn, Vittersø og Riise 2000). Studiene kan kategoriseres som kvantitative da de først og 

fremst er orientert omkring målbare fenomener eller å gjøre fenomener målbare.  

Metodene er spørreskjema basert på skalaer som CNS (Connectedness with nature scale), 

NEP (New ecological Paradigm scale) RSES (Rosenbergs self-esteem scale) og modeller for 

landskapspreferanser (f.eks Kaplan og Kaplan 1982).  

Slik jeg leser de toneangivende tradisjonene i miljøpsykologi anvendt i nordiske studier, 

oppfatter jeg at tilnærmingene bygger på et betraktende og fysisk utenforstående forhold til 

landskapet og til naturen på stiene og stedene. Studiene løfter forholdet til stiene, 

landskapet og stedene ut av det konkrete. Gjennom å generalisere menneskers svar på 

spørreskjema eller hvordan de ser på og vurderer fotos, mener man å kunne si noe om hva 

mennesker oppfatter og opplever. For meg er det helt sentralt å studere menneskets 

tilstedeværelse in situ, knytte opplevelsen, følelsene, erfaringene av å være bestemte steder 

og gjennom samtale speile opplevelsene i tidligere erfaringer og egen bakgrunn. 

Miljøpsykologiens bidrag er derfor begrenset i denne sammenhengen. 

                                                      
13

 Det finnes flere studier på ”outdoor recreation” i USA som henter sitt teorigrunnlag og anvendte metoder i 

kognitiv psykologi.  
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Forskningen samlet 

Oppsummert kan man si at arbeidet gjennomgående og grunnleggende støtter seg til 

flerfaglig forskning innen filosofi, geografi, sosiologi, knyttet sammen av tema ”menneske, 

kultur og natur”. Fokus har vært på de bidragene som har utforsket det relasjonelle mellom 

mennesket og dets omgivelser (forstått både som kultur, samfunn, natur og materialitet). I 

samspill med empirien i arbeidet har perspektiver fra forskning på tema som tid, sted, 

sansning, meningsdannelse blitt dratt inn i arbeidet. Neurofenomenologien, kunst og 

arkitekturforskningen har fungert som inspirasjonskilder og har bidratt til å utvikle en 

grunnleggende bred forståelse i arbeidet. Denne forskningen har på mange måter vist meg 

hvor vidt relasjonen mellom mennesket og omgivelsene strekker seg, men jeg har bevisst 

kun snuset på denne forskningen, da den strekker seg langt ut over rammene for arbeidet.  

Arbeidets vide rammer har vært et bevisst valg. Jeg har ønsket å skape en induktiv tilgang til 

stien, mennesket og naturopplevelsen. Min tanke er at de perspektivene som viser seg 

gjennom empirien vil skape grunnlag for den teoretiske drøftingen. Derfor har jeg vektlagt å 

foregripe så lite som mulig, både med hensyn til hvilke teorier som vil kunne belyse 

relasjonen mellom menneske, sti og omgivelser og med hensyn til hvilke konkrete metodiske 

grep arbeidet skulle hvile på. Begge er blitt til gradvis i prosessen. Leseren vil av samme 

grunn heller ikke finne et eget teorikapittel. Teoretiske perspektiv trekkes inn og anvendes i 

møtet med empirien. Avhandlingen bygger på et fenomenologisk-hermeneutisk 

grunnperspektiv. Nagbøls (2002) opplevelsesanalyse som arbeidets metodiske utgangspunkt 

var klart fra begynnelsen. Samtidig var jeg klar over at jeg ville prøve ut, endre og bearbeide 

metoden for å skape best mulig grunnlag for å kunne drøfte mine problemstillinger. Dette 

drøftes i det følgende kapittel. 
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2 Forskningsprosess og metodiske valg  
 

”Men virkeligheden er aldrig givet én gang for alle, den er altid i færd 

med at blive til. Derfor må man stadig konfrontere sine ideer om 

virkeligheden med virkeligheden selv, derfor må det bestående 

ustandseligt underkastes kritik, også hvis det bestående er en fastslået 

opfattelse af virkeligheden og menneskene.”  

                                                                                         Nils Egebak (1967) 

 

Denne avhandlingen bygger på et fenomenologisk grunnperspektiv. Ordet fenomenologi 

brukes ofte i vid forstand om en hel rekke forskjellige tilnærminger. Felles for disse er gjerne 

at de søker etter å avdekke og beskrive de vesentlige og meningsfulle trekk i menneskets 

opplevelse og erfaringer av verden (Hangaard Rasmussen 1996).   

Det kan allikevel diskuteres om det er god språkbruk, å bruke betegnelsen fenomenologi 

uten ytterligere avgrensninger i denne vide, åpne og generelle betydning. Det synes å være 

en tendens til at det skrives mye om fenomenologi, men at relativt få forskere praktiserer 

fenomenologi. Linda Finlay drøfter grundig når noe kan kalles fenomenologisk forskning. I 

artikkelen ”Debating Phenomenological Research Methods” (Finlay 2009 s. 9) tar hun til orde 

for at forskning som ikke har beskrivelsen av ”the things in their appearing” som sitt 

kjerneområde, og fokuserer på den levde erfaring ikke skal regnes for fenomenologi. Hun 

oppfordrer til en bevist holdning til egen forskning. Det vil si om fenomenologien kun tjener 

som en inspirasjon eller en innstilling til et forskningsfelt, eller om forskeren faktisk anvender 

en fenomenologisk metode. Etter min mening er dette en interessant drøfting.  Personlig 

mener jeg at anvendelsen av en fenomenologisk metode kan favne en rekke forskjellige 

forskningsdesign, samtidig kan det være misvisende å snakke om fenomenologi, hvis en ikke, 

i noen grad, forholder seg til perspektiver generert fra fenomenologisk filosofi.  

Problemet er imidlertid at dette kan lede meg inn på vitenskapsfilosofiske tema som 

fullstendig sprenger grensene for denne avhandlingen. Fenomenologiens store skikkelser – 

Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre har det til 

felles, at de var drevet av meget omfattende ambisjoner om å skape et helt nytt fundament 

for vitenskapen. De søkte etter å overvinne dikotomien mellom subjekt og objekt, og de var 

opptatt av de store fundamentale ontologiske og epistemologiske grunnspørsmålene.  

Videre tok fenomenologene som sin oppgave å gå til et oppgjør med det språk vi tenker ved 

hjelp av. I stedet etablerte de, hver og en for seg, sine nye termer, som imidlertid skifter 

begrepsinnhold innenfor hvert forfatterskap. I tillegg har fenomenologien, så vel idehistorisk 

som tematisk, nære forbindelser med den eksistensfilosofiske tradisjonen. Spørsmål om 
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selve væren, særlig den menneskelige eksistensen, dens grensesituasjoner, ansvar, angst, 

valg og frihet, er dermed en sentral del av fenomenologiens tematiske arv. Det betyr at 

fenomenologien også er en filosofisk antropologi, en etikk og en meta-etikk. Hvis vi tilføyer 

at fenomenologene også var dypt engasjert i estetikkens problemer, kan vi summere at 

teoritradisjonens innbefatter samtlige av filosofiens grunnspørsmål.    

Min avhandling er empirisk rettet med et klart avgrenset tema. Jeg sikter derfor mot kun å 

trekke inn perspektiver og introdusere begreper som bidrar til å belyse akkurat dette tema. 

Ved Høgskolen i Telemark, har vi etter hvert skapt en tradisjon for å bruke fenomenologiens 

språk for å drøfte sider ved friluftslivets og naturopplevelsens egenart. Riktig nok er friluftsliv 

et kulturelt fenomen, og temaet naturopplevelse kan belyses ut fra en hel rekke kultur- og 

samfunnsfaglige teoritradisjoner. Friluftslivet rommer en rekke ideologier, som kan belyses 

sosialhistorisk, politisk, kulturhistorisk, makt- og diskursanalytisk etc. Slik sett fremstår 

friluftsliv som noe sosialt og kulturelt konstruert. Det går selvfølgelig an å undersøke 

enkeltpersoners opplevelser, handlinger og livsverden ut fra helt andre teoritradisjoner enn 

de som hører sammen med den filosofiske tradisjon som fenomenologien springer ut av.  

Men noen sider ved friluftslivet gjenstår, som nettopp fenomenologien er velegnet til å 

belyse. De komplekse kroppslige, opplevelsesmessige og relasjonelle sidene ved menneskers 

friluftsliv. Opplevelsesøyeblikkene, menneskers handlinger og meningsdannelse i konkrete 

situasjoner i naturen. Dette hører nært sammen med vår bruk av kroppen og sansene. 

Merleau-Ponty vektlegger at menneskets sanselige og kroppslige relasjon til verden (den 

”prereflekterte”) er den primære, og selve grunnlaget for vår opplevelse av hjemstedsrett i 

tilværelsen. Mennesket er en relasjonell skikkelse, vår kropp er ikke sluttet om seg selv, men 

overskrider sine grenser og innbefatter også det som ”omgir” oss. Denne avhandlingen vil 

drøfte egenarten av denne sanselige relasjon til naturen, og drøfte hvilken rolle turstien kan 

ha for å gi sanselig rike opplevelser og erfaringer. Jeg vil prøve å løfte opp til overflaten de 

sanselige og kroppslige opplevelsene, og undersøke i hvilken grad de kan bevisstgjøres og 

ordsettes. Fenomenologien anvendes derfor for det første som et utgangspunkt for den 

metodiske tenkning som arbeidet hviler på og for det andre anvendes begreper og 

perspektiver fra fenomenologien etter hvert som empirien løftes frem, utdypes og drøftes.  

 

Metodiske avklaringer 

Jeg ble tidlig klar over at jeg var nødt til å arbeide med en fenomenologisk tilnærmning til 

mennesket, kultur-natur, sti og opplevelse. Mennesket er i bevegelse, og mennesket er i 

relasjon til sine omgivelser. Mennesket står ikke stille i tid og rom og kan derfor ikke 

studeres som om det stod stille. Jeg har tillatt meg å være i en fenomenologisk og 

hermeneutisk fremgangsmåte; å være i prosessen og la empirien vise veien både i 

utviklingen av arbeidets metodiske grunnlag og i møtet med teoriene. Dybde og perspektiv i 

det empiriske grunnlaget har hjulpet meg med å sortere og velge fokus i det teoretiske 

landskapet. De teoretiske bidragene som på ulike vis kan belyse sider ved menneskets 
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relasjon til naturen, naturopplevelsen, naturforvaltning, stitilrettelegging, kulturlandskapet 

er mange, alt for mange. Mine forskningsspørsmål er i utgangspunktet komplekse og 

relasjonelle og krever flere forskjellige refleksjonsrekker, som må ses i sammenheng for å 

kunne besvares. 

Å få grep om menneskets opplevelser og forståelse av natur i møtet med tilrettelagte 

turstier kan oppleves som et av de mest komplekse og utfordrende prosjekt man kan gi seg i 

kast med, nettopp fordi vi alltid kan spørre oss: hva opplever vi egentlig, er det overhodet 

mulig gjennom språket å gripe opplevelser; å spore seg inn på det ikke språklige gjennom 

språket. Er det mulig å gripe og begripe dimensjonene, dybden og helheten i en annens 

opplevelse? Finnes det fellesnevnere mellom ulike menneskers naturopplevelser, og 

hvordan skal vi klare å begripe dem?  

Når naturopplevelse og naturforståelse fremheves som noe av det viktigste for ”det norske”, 

er det enda flere spørsmål som presser seg på som f.eks.; Hvordan skapes en naturforståelse 

på individnivå? Hvilken betydning har den naturen vi ferdes i? Hvilken betydning har evt. 

tilrettelegging for opplevelse og forståelse? Hvordan preger den fysiske tilrettelegging av 

turstier både individuelle og kollektive oppfatninger av og syn på natur og friluftsliv? Og ikke 

minst hvilken betydning har naturopplevelsens sosiale forankring? Jeg er opptatt av hvordan 

samfunnsmessige menings- og betydningssystemer spiller sammen med individuelle 

opplevelser, erfaringer og forståelse. I denne sammenhengen er mitt hovedspørsmål 

hvordan en metodisk kan gripe og begripe en annens opplevelse og forståelse av natur i 

møtet med den tilrettelagte turstien.  

De metodiske valgene jeg har gjort har tatt utgangspunkt i to parallelle prosesser; en konkret 

praktisk erfaring og en vitenskapsteoretisk refleksjon – og hva som kom først eller sist vil 

være som å spørre om ”høna og egget”.  For meg har det vært en lang vandring gjennom 

refleksjoner og kroppslige erfaringer med hvordan vi kan gripe og begripe naturopplevelsen, 

før jeg landet på de metodiske grepene som prosjektet bygger på.   

Prosjektets metodiske valg bygger på erfaringer fra tidligere prosjekt, først og fremst 

refleksjonene jeg gjorde i etterkant av en opplevelsesanalyse av Kyststien fra Stavern til 

Helgeroa i 1999. Det arbeidet var knyttet til kjernemiljøet i idrettsforskning ved Høgskolen i 

Telemark og analysen ble lagt frem på en forskningskonferanse under tittelen; ”Er turgåing 

friluftsliv? Perspektiv på stiens og merkingens makt” (Bischoff, 2001).14 Jeg betrakter 

opplevelsesanalysen fra 1999 som det viktigste refleksjonsgrunnlag for den metodiske 

tilnærmingen i dette arbeidet. I tillegg har jeg gjennomført flere ulike metodiske 

pilotprosjekt i perioden fra 2002 til 2006, som har gitt meg viktige avklaringer i forhold til 

valg av samtalepartnere, feltarbeidsområde og konkret fremgangsmåte.  

 

                                                      
14

 Paperet er tilgjengelig på TEORA (Telemark open research archive) 
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Opplevelsesanalyse  

Opplevelsesanalysen som den beskrives av Nagbøl (1994, 2002) har vært utgangspunktet for 

min metodiske refleksjon.  Det er min oppfattelse at opplevelsesanalysen er en 

sammensmeltning av fenomenologiske, hermeneutiske perspektiv samtidig som den skaper 

metodiske grep for selve analysen. Grepene for opplevelsesanalysen, som Nagbøl beskriver, 

er opprinnelig utviklet gjennom Lorenzers arbeid med psykoanalyse, sosialisasjonsteori, 

hermeneutisk kulturanalyse og det han har kalt den psykoanalytiske dybdehermeneutiske 

fremgangsmåte15. Lorentzer tar utgangspunkt i psykoanalysens grunnproblem, nemlig 

forholdet mellom det språklige og det ikke språklige. Målet er å skape fremgangsmåter som 

åpner for og gjør det mulig å få innsikt i, skaffe seg viten om det som ytrer seg som ikke 

språklig ved hjelp av språket. Forsøket på å knytte en forbindelse mellom ikke språklige 

symboliseringsformer og den språklige symbolisering (Nagbøl 2002). I følge Lorenzer er den 

primære måte å oppleve på scenisk. Vi opplever ikke verden i deler eller enkeltstående 

segmenter, men i helheter. Enhver daglig opplevelse erfares innenfor helheten av en 

levende verden, hvor alle de enkelte minner og erindringsspor er momenter i komplekse 

situative scenerier (ibid). 

Den sceniske forståelse er kun mulig gjennom det Nagbøl kaller ”en iscenesettelse”, hvor du 

som forsker sanselig og umiddelbart involverer deg i de forhold du opplevelsesanalystisk vil 

forstå for å være i stand til å nærme deg og trenge inn i kompleksiteten og helheten av en 

opplevelse. Iscenesettelsen kan forstås som en analytisk praksis hvor forskeren involverer 

seg i en scenisk totalitet. Dietrich (2001) beskriver iscenesettelsen som: ”a drama put on 

stage”. 

”The play, i.e. Hamlet, has a clear text structure. But it has to be theatrically performed over 

and over again. In the centre of the performance, on the “front stage”, we find the actors. 

But the people on the “back stage” are as important as the actors: There are people for 

illumination and for the scene changes. There are stage designers, stage managers etc. 

Preparations before and after the performances are necessary. All these activities together 

create the performance as a whole. I think the theatre is an adequate model for 

understanding of sport performances as well.” (Dietrich 2001) 

Som forsker betyr dette at du må gå inn som en del av hele kompleksiteten, involvere deg og 

være åpen for det som kommer deg i møte, samtidig med at du reflekterer dyptgående over 

din egen involvering og forforståelse. Sett i relasjon til mitt arbeid med turstier, er turen 

dramaet. Stien og stiens omverden utgjør konteksten for dramaet, og selve turen er 

dramaet. Stien og stiens omverden er formet gjennom kulturelle og kollektive menings- og 

betydningssystemer, og stiens tilrettelegging, struktur eller faktisitet er som sådan 

handlingsanvisende betydningsbærer av atferdsformler og anvisninger for hva som skal 

oppleves her, og hvordan opplevelsen skal oppleves. Oversatt til en scenebeskrivelse blir 

turgåerne som skuespillerne på scenen, bak scenen finner vi planleggerne, forvalterne, de 
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 For en nærmere utdyping av Lorentzers teori se Nagbøl 2002 samt Lorentzer 1986 og 2002 
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som faktisk har lagd stien m.fl. Selve stien er scenen med alle dens effekter og spesielle 

fysiske tilrettelegging. I det øyeblikk stien blir gått av noen, formes den sceniske helhet som i 

ettertid blir gjenstand for analytisk hermeneutisk refleksjon16. 

Den opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosess 

Den opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosess17 former seg i flere sammenhengende 

operasjoner som er forskjøvet i tid. Først og fremst involverer vi18 oss umiddelbart og 

sanselige i det feltet vi opplevelsesanalytisk ønsker å forstå. ”Feltet” kan være alt fra en tekst 

vi leser, en bygning hvis arkitektoniske iscenesettelse vi ønsker å utforske, til kroppslige 

uttrykk (idrett, dans, turgåing med mer). Vi oppsøker opplevelsene i deres umiddelbare og 

naturlige sammenheng.  De scenisk opplevde og forståtte meninger og betydninger 

omsettes da og kommer til uttrykk som tekst (sceniske utsagn), som systematiseres og 

begripes i en vitenskaplig og teoretisk kontekst. Dette kan ses som faser i en 

sammenhengende utviklingsprosess som skal lede til stadig dypere erkjennelse og forståelse.  

I Nagbøls opplevelsesanalyse bruker forskeren sin egen involvering i feltet, sine egne 

opplevelser og sine egne tolkninger som gjenstand for analysen. På dette punktet har jeg 

valgt å bryte med den ved å utvide til for det første å holde fokus på mine samtalepartneres 

opplevelser og for det andre supplere opplevelsesanalysen med en oppfølgingssamtale med 

hver enkelt samtalepartner. Samtidig bruker jeg opplevelsesanalysen mer i tråd med Nagbøl 

i mine analyser av det mangfoldet av stier som inngår i arbeidet, og i mine didaktiske 

refleksjoner omkring tilretteleggingen. En nærmere redegjørelse for dette følger senere i 

kapitlet. 

Den opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosessen har en klar relasjon til andre 

undersøkelsesmetoder, både fenomenologiske og hermeneutiske. Grunnleggende handler 

det om å finne metoder til å kunne gripe og begripe indre private eller subjektive følelser, 

relasjoner, mentale representasjoner samt verdier og holdninger, slik at de oppnår en 

”fysisk” eksistens i verden som språk og tekst og dermed kan gjøres til gjenstand for 

refleksjon.  Metoden har en del felles trekk med andre kvalitative metoder.   

Metodisk er det også flere felles trekk med ”Go-along-method”19 som den er beskrevet av 

for eksempel Kusenbach (2003) og Carpiano (2006, 2007). Metoden legger vekt på å gå 

sammen med de personene man ønsker å vite mer om i deres eget miljø eller i den 

                                                      
16

 Teatermetaforen brukes kun her for å billedliggjøre opplevelsesanalysens blikk på sammenhenger og 

kompleksitet 
17

 Den opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosess refererer her til den prosessen gjennom hvilken at forskeren 

ønsker å kunne gripe og forstå både vår egen og den andres opplevelser. Når det gjelder forskerens egen 

opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosess vil man kunne argumentere for at denne ikke nødvendigvis trenger å 

omsettes til tale eller tekst, men jeg ser det som en nødvendighet at erkjennelsen språkliggjøres hvis det skal 

kunne bidra til å belyse fenomener i en forskningsmessig sammenheng.  
18

 ”Vi” refererer i denne sammenhengen både til forskeren og til forskeren sammen med hans eller hennes 

samtalepartnere.    
19

 Denne metode kalles også walking interviews se for eksempel Jones et al. 2008: Exploring Space and Place 

With Walking Interviews i denne gis perspektiver på flere ”walking methods” 
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konteksten man ønsker å utforske, for eksempel i studier av et lokalmiljø. Der hvor metoden 

skiller seg fra opplevelsesanalysen med hensyn til forskningsfokus. Go-along metodene 

vender seg mot menneskers hverdagsliv i deres lokale kontekst, hvor opplevelsesanalysen 

sikter mot å kunne brukes som en metode til å analyserer menneskers opplevelser i møtet 

med for eksempel et sted, en badeanstalt, en bygning, en klatrevegg, en sti ( jvf. Nagbøl 

1994, 2002, 2005) som ikke nødvendigvis er kjent fra tidligere.  

Olesen (2003) beskriver den fenomenologiske tilgangen som en metode som kan bringe oss 

til en dypere forståelse ved fenomenologisk å gå sammen inn i opplevelser. Hans 

utgangspunkt er liksom Lorentzer den terapeutiske setting. Her nærmer terapeuten seg en 

persons helt private opplevelser og følelser ut fra første persons perspektiv, og 

etterfølgende går de sammen inn via en åpen fenomenologisk undersøkelse og formulerer 

opplevelser og følelser i et annen persons perspektiv; Du tenker….., du kjenner og føler…, du 

opplever… (Olesen 2003 s. 3). Olesen ser den fenomenologiske metode som en måte 

gjennom hvilken ”at indre private såkaldte subjektive følelser og fænomener, eller mentale 

repræsentationer, samt holdninger til livet på denne måde oppnår ydre ”fysisk” eksistens i 

verden og dermed intersubjektiv repræsentation og status” (Olesen 2003 s. 3). Metoden 

mener han også kan kaldes en narrativ antropologisk analyse- og undersøkelsesmetode, 

klinisk resonnering eller kvalitative forskningsintervju (Olesen 2003). Slik jeg leser Olesen 

mener jeg han peker på det som er viktigst; nemlig hvordan vi som forskere går frem, når 

målet er å nærme seg en persons indre, private opplevelser og følelser, og gjennom dialogen 

mellom forsker og person rekke stadig dypere inn i personens opplevelser og følelser. 

Hvordan vi gjennom å spørre inn til og fortsatt utdype innsikten i en felles refleksjon. Jeg 

mener Nagbøls opplevelsesanalyse ligger tett oppad Olesens forståelse av fenomenologisk-

hermeneutisk undersøkelsesmetode.  

Flere forskere anvender metoder med et fenomenologisk utgangspunkt som har likhetstrekk 

med opplevelsesanalysen; gruppefenomenologi (Grant 2007, Casey 1997) anvendes og 

utvikles av Casey (med referanse til Heidegger).  Casey beskriver workshoppen som en 

metodisk mulighet for å utforske et fenomen i en gruppesamtale og samhandling – ”sam-

filosofere” 20 eller sam-fenomenologisering som er det begrepet Casey velger å bruke. Stuart 

Grant bygger videre på Casey når han utvikler sin fenomenologiske metode til å nærme seg 

det å være tilskuer. Workshop eller gruppefenomenologi metoden atskiller seg fra min 

metode idet samtalepartnerne i workshoppen/gruppen har en filosofisk / fenomenologisk 

skolering og stiller i arbeidet som likeverdige deltakere. Mitt arbeid skiller seg fra 

gruppefenomenologien på dette området idet mine samtalepartnere ikke er fenomenologisk 

trenet, og de er der ikke for å drive egen forskning. De er i det lys vanlige mennesker som er 

forespurt om å delta i mitt arbeid for å berike det med sine tanker. Samtidig er de valgt ut 

også fordi de er villige til å begi seg med inn i et prosjekt hvor det å sette ord på egne 

opplevelser og grave i egen kroppsbevissthet og dele tanker med andre er sentralt.  

                                                      
20

 Begrepet stammer fra Hussel som en beskrivelse av å gjøre fenomenologi i en workshop / gruppe  
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Opplevelsesanalyse, fenomenologi og hermeneutikk 

Ses opplevelsesanalysen i forhold til fenomenologisk-hermeneutisk tenkning, er det mange 

likhetstrekk. Det at vi først og fremst innlater oss i konkrete situasjoner (iscenesettelsen) 

gjennom umiddelbar og sanselig involvering i feltet, er for meg parallelt til fenomenologiens 

tanke om å gå til saken selv. Kravet om å gå til saken selv, ønsket om å nå det preobjektivt 

erfarte, det prerefleksive i Husslers betydning synes å være en utopi, men skal i følge 

Merleau-Ponty heller betraktes som uttrykk for en vitenskapskritikk, og forstås som en 

blottlegging av et mer opprinnelig verdensforhold enn det, som kommer til uttrykk innen en 

vitenskaplig rasjonalitet. Det er et krav at man som fenomenolog ikke skal fortape seg i 

teoretiske konstruksjoner (Zahavi 2003). Det er et tydelig siktemål å la være å sette 

teoretiske konstruksjoner omkring et fenomen foran iakttakelsen av fenomenet. Dette er 

alltid krevende i og med at vi har en forforståelse og er ”kastet inn i verden” (Sartre). Men 

det er vesentlig å være bevisst på og sortere ut mest mulig av det som perspektiverer 

iakttakerens iakttakelse fra å møte, sanse og tilnærme seg fenomenet slik det framstår. Slik 

sett er fenomenologiens tilnærming og opplevelsesanalysens krav sammenfallende. I følge 

Nagbøl er det av avgjørende betydning at vi ikke på forhånd fastlåser vårt forhold til 

undersøkelsesfeltet gjennom å ”videreføre og bruke fastlåste kategorier og konforme koder 

ved å overta en statisk og eviggyldig teorioppfattelse som gjør oss kognitivt blinde” (Nagbøl 

2002 s.23).  

Vesentlig er det også at opplevelsesanalysen i tråd med hermeneutisk-fenomenologisk 

tenkning, baserer seg helt eksplisitt på tanken om at vi møter verden med gitte 

forutsetninger: 

”Man går ind i det sanselige umiddelbare møde via den sceniske forståelse med sine egne 

livsutkast som forutsetning – også dem der afviger fra de sproglige normer, fordi de enten er 

latente eller fortrængte. … Man må afsøge undersøgelsesfeltet ved at gå i clinch med de 

fremmede symboliseringsprosesser og deschifrere dem via sine egne forudantagelser og 

livsudkast, sine praktiske erfaringer fra hverdagslivet.” (Nagbøl 2002: s.22 ) 

Med andre ord møtes situasjonen med åpenhet og med bevissthet om at vi alltid møter 

situasjoner med vår forforståelse. Både den bevisste forforståelsen og den som ligger i 

kroppen som latent forutsetning. Analysen vil innebære at våre iakttakelser, og vår 

forståelse av andres opplevelser og iakttakelser, brynes systematisk mot våre forforståelser 

og teoretiske antakelser. Opplevelsesanalysen har dermed også samme utgangspunkt som 

hermeneutikken, nemlig at et fenomen må forstås i en sammenheng. Hermeneutikere 

hevder at kunnskap alltid er betinget av sin historisitet. Språk og historie er både 

forutsetninger og begrensninger for forståelsen. Menneskelige handlinger er alltid 

meningsfulle, de har en subjektiv og mellommenneskelig mening, som må fanges før noen 

kan begynne å forstå hvorfor de oppstod (Gilje og Grimen 1993, Alveson og Sköldberg 1994, 

Smith 1994).  Betydningen av en handling er derfor ikke nødvendigvis gitt via den 

handlendes intensjoner alene, men er betinget av et system av sosiale relasjoner. Forskning 
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på handlinger vil derfor nødvendigvis også være en forskning på sosial mening/betydning, - 

aktørenes intensjoner, verdier, hensikter, motiver i en sosial og historisk kontekst. 

Fortolkning og forståelse er i følge Heidegger grunnleggende mulighetsbetingelser for den 

menneskelige væremåten. Måten vi forstår og fortolker på er avhengig av en like 

fundamental mulighetsbetingelse som forståelse og fortolkning selv, nemlig vår gitte 

historisitet (Heidegger 2007). Poenget er at enhver fortolkning av handlinger er nødt til å ta 

hensyn til og ta plass i en kontekst. Dette betyr at for å kunne forstå en del, må vi forstå 

helheten og for å kunne forstå helheten, må vi kunne forstå delene. Når dette overføres til 

intenderte og meningsfulle menneskelige uttrykk, historiske uttrykk inkludert, betyr det at 

en fortolkning forutsetter en konstant bevegelse frem og tilbake mellom uttrykket og det 

nettverk av mening i hvilket uttrykket finnes (Gilje og Grimen 1993, Alveson og Sköldberg 

1994, Smith 1994). 

Som Gadamer uttrykker det:  

”Thus there is no understanding or interpretation in which the totality of this existential 

structure21  does not function, even if the intention of the knower is simply to read ”what is 

there” and to discover from his own sources ”how it really was”” (Gadamer 1989/2004:252) 

I denne sammenhengen er dette relevant på flere områder, for det første i forståelsen av 

mine samtalepartneres opplevelser som kontekstuelle. Dels vil deres opplevelser på stien 

være kontekstavhengige der og da mens vi er i opplevelsen, og dels vil opplevelsen være 

fortolket allerede når den formidles til meg og de andre deltakere. Videre kommer ennå et 

fortolkningsnivå inn i min fortolkning og forståelse av det som formidles til meg som forsker 

fra deltakerne. Samlet peker dette på hvor mange lag av meningsdannelse og fortolkning 

som legger seg lag på lag over de umiddelbare sanseinntrykk og til sammen skaper 

opplevelsen og forståelsen.  Gjennom dette blir det også åpenbart at det, som forsker, å 

strebe etter å få en innsikt i den umiddelbare opplevelsen, forstått som den rene sansning 

eller det prerefleksive, lett forblir en utopi. Vi vil alltid forholde oss til en kontekstuell og 

fortolket virkelighet, og den hermeneutiske sirkel vil være en spenning og dialog mellom 

egen forståelse og opplevelse og selvrefleksjon omkring forståelsen og opplevelsen.  

Opplevelse, språk og tekst  

Det neste skrittet er å bearbeide opplevelsene slik at de lar seg fremstille som fortellinger og 

tekst som kan skrives ut og analyseres. Det store spørsmålet her er jo nettopp hvordan vi via 

språket kan gripe de komplekse og ikke språklige dimensjonene i de levde erfaringene. Dette 

er på ingen måte en ny problemstilling, heller en stadig tilbakevendende problemstilling og 

praktisk utfordring i all forskning. Språket er både vår mulighet og samtidig vår begrensning 

når det gjelder å samtale om og formidle opplevelse eller i Nagbølske termer ”skape sceniske 

fortellinger” som kan gjøres til gjenstand for fortolkning. Lorenzer benytter som sagt sine 

erfaringer fra den psykoanalytiske praksis som jo nettopp har som sitt formål at knytte 
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 Underforstått historisiteten  
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forbindelse mellom ikke språklige symboliseringer og den språklige symbolisering. Han 

mener at språket kan, hvis en lar det flyte på en annen måte enn den som er gitt som norm 

av språkets diskursive lovmessigheter, brukes til å uttrykke livssituasjoner som blir 

nærværende som en helhet (Lorentzer i Nagbøl 2002).  

Slik jeg ser det består den opplevelsesanalytiske erkjennelsesprosess av å jobbe med å 

språkliggjøre deler av opplevelsesmessige helheter. Det tetteste vi forståelsesmessig 

kommer på helheten i en opplevelse (den sceniske totalitet), er gjennom å oppsøke de 

steder, situasjoner og sammenhenge vi ønsker utforsket (iscenesettelsen av den sceniske 

forståelse) og den opplevelsesanalytiske refleksjon. Selve bevisstgjøringsprosessen er 

forskutt i forhold til opplevelsen, vi kan derfor antakelig ikke gripe en opplevelse i sin 

totalitet. Det tetteste vi kan komme på selve opplevelsen i etterkant er gjennom ulike 

uttrykk, språklige og billedlige22.  

Den fenomenologiske undersøkelse går nødvendigvis fra det faktuelle (forstått som 

beskrivelsen av det vi konkret ser, føler, kjenner og som gjengis deskriptivt) til det essensielle 

(forstått som kjernen i det deskriptive), men denne interessen for det essensielle er ikke et 

mål. Derimot er den et middel til å forstå, begrepsliggjøre og språklig artikulere vår faktiske 

væren eller eksistens. Å fokusere på det essensielle skyldes et ønske om å innfange 

rikdommen i det faktiske, ikke et ønske om å abstrahere fra faktisiteten. Det vil således være 

en misforståelse å tro at språket skulle blokkere veien til den virkelige verden. Språket hviler 

på vår førspråklige, perseptuelle kontakt med verden, og det fastholder derfor sin referanse 

til en ikke-språklig virkelighet (Merleau-Ponty 1945). 

Fortolkning og prosess 

Opplevelsesanalysens måte å komme over denne terskelen er med andre ord hele tiden å 

være i en prosess, en stadig dialog mellom feltet, opplevelsen og teori. Forskerens prosess 

går gjennom opplevelsen og forståelsen til å begripe i en stadig fortsettelse, hvor målet ikke 

er å nå et bestemt punkt, men hele tiden å skape en dypere innsikt og forståelse. Prosessen 

er hermeneutisk – dybdehermeneutisk i Lorenzers begreper.  

Når dette er saken, er det viktig å se at forståelse ikke er et spørsmål om presist å skildre den 

mening, som eksisterer forut for og uavhengig av selve fortolkningsprosessen. Derimot må 

forståelsen oppfattes som en del av den prosessen der betydningen av alle ytringer formes, 

det er å komme gradvis lengre inn i kjernen av meningen23. Dette henger nært sammen med 

Gadamers diskusjon av forforståelse og effektiv historisk bevissthet. Det er kun med nærvær 

                                                      
22

 Jeg tenker her først og fremst på forskerens mulighet for å gripe og forstå en annens opplevelse av den 

situasjonen som de begge er i. Når det gjelder forskerens egen mulighet for å gripe og forstå egen opplevelse kan 

man argumenterer for at det tetteste vi kan komme opplevelsen er den kroppslige, intuitive bevissthet som vi 

erfarer når vi fatter hva vi opplevde, det kan språkliggjøres til en vis grad, men trenger det som oftest ikke fordi 

vi vet hvordan det var.    
23

 Mening og meningsdannelse drøftes også senere i avhandlingen (kapittel 7). Etter vert som arbeidet tok frem 

vokste det samtidig frem dyptgående spørsmål knyttet til hvordan mening skapes i den enkelte i møtet med 

omgivelsene og de andre. Det ble tydelig at mening er betegnelsen på en kontinuerlig prosess som endres og 

utvikles i enhver situasjon, meningen er alltid kontekstuell og oppstår i møtet med omgivelsene (verden).  
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av vår forforståelse at vi er åpne for våre erfaringer og er i stand til å la disse erfaringene 

gjøre inntrykk på oss. For Gadamer er vi alltid en del av tradisjonen, lenge før tradisjonen er 

en del av oss, oppgaven blir da å bevisstgjøre tradisjonen fordi all forståelse tar 

utgangspunkt i dens egen historisitet. Dette betyr ikke at vi er bundet på hender og føtter av 

tradisjonen, fordi tradisjon er i bevegelse, alltid i omforandring. Hermeneutikken fastholder 

at det møtet som skjer mellom fortolkeren og den historiske tekst eller et annet uttrykk, er 

et dialogisk møte, i hvilket fortolker stiller spørsmål til teksten på bakgrunn av hans 

forforståelse, på samme måte som teksten stiller spørsmål til fortolkeren. Gadamer kaller 

dette møtet sammensmeltning av horisonter. For ham dekker horisont det spektrum som 

kan ses fra et bestemt fordelaktig utgangspunkt - vår forforståelse. (Gadamer 1989, Smith 

1994) 

Opplevelsesanalysen har som jeg skrev innledningsvis vært et utgangspunkt. I prosjektet har 

jeg utvidet Nagbøls opplevelsesanalyse til også å bli en metode som kan anvendes til å gripe 

ikke bare forskerens egne opplevelser, men også andres. Jeg har valgt å beholde begrepet 

opplevelsesanalyse for å tydeliggjøre hensikten med metoden, og for å bevare 

kompleksiteten i tilgangen til å forstå opplevelsens innleiring i en større sammenheng (kall 

det en sceniske helhet eller verden, det vesentlige poeng er at fenomener, handlinger, 

opplevelser ikke kan studeres isolert fra omgivelsene).   

Opplevelsesanalysen som jeg bruker den består både i at du fysisk involverer deg i det feltet 

du ønsker å forstå. Både alene som forsker og sammen med andre, hvis opplevelse og 

forståelse du ønsker å gripe.  Opplevelsesanalysen er i min forstand da både en analyse av 

de konkrete fysiske omgivelser kontekstualisert i forhold til kultur, historie, forvaltning og 

politikk (stienes samfunnsmessige og historiske innleiring), og en analyse av egne og andres 

opplevelser og erfaringer knyttet til konkrete felles opplevelser i feltet, samt en analyse av 

relasjonene mellom disse ulike forholdene.  

Empirien består først og fremst av beskrivelse og fortolkning av opplevelser og erfaringer, 

dernest hentes samtalepartnernes livshistorier inn med henblikk på å skape et 

forståelsesgrunnlag mellom deres forforståelse og deres opplevelser og erfaringer på stien. 

Videre består empirien også av dokumentanalyser av offentlige dokument som omhandler 

stier og naturopplevelse, turistbrosjyrer med mer. 

Jeg mener at det er en viktig metodisk forutsetning for prosjektets validitet og allmenne 

interesse at forutsetningene for perspektiver som løftes frem og undringen som kommer til 

uttrykk, har sin opprinnelse i flere og ulike personers fortellinger om egne opplevelser og 

felles refleksjoner i møtet med stien. Nettopp ved å gå fenomenologisk sammen24 inn i 

opplevelsene kan opplevelser som i utgangspunktet er helt private opplevelser eller følelser 

undersøkes ut fra både første- og andre persons perspektiv.  

                                                      
24

 Å gå fenomenologisk inn i opplevelsene sammen referer til de situasjonene hvor alle er ”fenomenologisk 

trenet” – ref til ham australieren med konsertene…. Men redegjør for egne refleksjoner her – forholdet mellom 

det umiddelbare og det fokuserte…  
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Andrepersonsperspektivet skal sikre validiteten gjennom å løfte frem, drøfte og 

sammenligne hverandres innsikter og uoverensstemmelser med så høg grad av presisjon 

som mulig. Dermed gis også grunnlag for et sammensatt og mer kompleks bilde som er 

større enn hver enkelt beskrivelse for seg.  Når det er sagt ender alle tanker og fortolkninger 

naturligvis i forskerens egen kropp og bevissthet, og det er gjennom denne at de andres 

opplevelser kommer til uttrykk i en form som ord på papir.  

Jeg har vært igjennom flere overveielser og utprøvinger før jeg kom frem til hvordan jeg 

metodisk ville gå frem og avklare hvordan de ulike prosesser i metoden spiller sammen. 

Prosjektets hovedfokus har vært å skape et forståelsesdyp i forhold til hvordan 

tilretteleggingen av turstier skaper grunnlaget for hvordan vi opplever og forstår natur. 

Fokus avføder flere spørsmål, noen åpenlyse og noen som trengte seg på i løpet av 

prosjektet som en konsekvens av prosessen og dybden i refleksjonene. De metodiske 

valgene har hatt utgangspunkt i to hovedspørsmål; hvordan jeg kunne nærme meg og få 

innsikt i stienes og tilretteleggingens formende innflytelse på opplevelsen, og hva som skjer i 

møtet mellom menneske og sti.   

I denne teksten behandles de metodiske grep hver for seg, men det er viktig at leseren har 

klart for seg at dette er sammenvevde prosesser som til sammen skaper grunnlaget for den 

forståelse som vokser frem. 

Kortversjonen25 er at jeg har gått i underkant av 50 turstier i sør Norge i forbindelse med 

arbeidet. Jeg har hatt samtaler med flere forvaltere og analysert politiske og 

forvaltningsmessige dokumenter, samt formidlingsdokumenter26 knyttet til tilrettelegging av 

stier både generelt og spesifikt knyttet til enkelte stiprosjekt. Dette danner grunnlaget for 

den undring og spørsmål som arbeidet reiser knyttet til stien som sosiomaterielt 

handlingsfelt. De 50 stiene utgjør også empirien i den første delen av den samlede 

opplevelsesanalysen, hvor stienes formende og dannende potensialer har vært gjenstand for 

analyse. Samtidig danner de grunnlaget for valg av konkret feltarbeidsområde. Altså den sti 

som jeg ønsket å utforske sammen med ulike samtalepartnere. Jeg har da valgt en strekning 

på ca 6 km av kyststien østover fra Nevlunghavn til Gusland27, og denne har jeg brukt til å 

gjennomføre opplevelsesanalyser. Opplevelsesanalysene har bestått i å gå på tur med ulike 

mennesker både i mindre grupper og enkeltvis, kombinert med samtaler om opplevelsen 

både underveis og etterpå. Jeg har fulgt opp hver enkelt av mine samtalepartnere i ettertid 

og gjennomført samtaler om den enkeltes bakgrunn, liv og relasjon til natur. Ut over dette 

har jeg eksperimentert med ulike metodiske tilganger til å komme nærmere spørsmål som 

hvilken betydning har de ulike sanser for opplevelsen? Og hvilken betydning har det at vi går 

på tur sammen?  

                                                      
25

 I innledningen viste jeg også til tidligere forskningsprosjekt som jeg anser som forprosjekt til dette arbeidet, 

jeg har også gjennomført metodiske forprosjekt hvor jeg har prøvd ut ulike samtale metoder, sanse metoder med 

mer. Det er klart at dette danner et viktig grunnlag som dette arbeid hviler på. 
26

 Turistbrosjyrer, div. bøker innen områdene / naturen / stiene, nettsteder, kart etc.  
27

 Se oversiktskart som er vedlagt. 
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Innsamling av empiri  

Prosessen med innsamlingen av prosjektets empiriske grunnlag har som sagt tidligere tatt 

utgangspunkt i både gjennomgang av diverse dokumenter og egne vandringer på stier alene 

og sammen med andre. Etter den dagen jeg ble grepet av spørsmålet om hvilken betydning 

tilretteleggingen av turstier har for opplevelsen, har det vært umulig å ferdes på stier og 

turveier uten å kjenne etter og reflektere over det som møtte meg selv om jeg ikke var ”på 

jobb”. Innsamlingen av empirien i prosjektet kan beskrives som bestående av i hovedsak tre 

parallelle forløp;  

Et forløp hvor hovedfokus har vært på å gå utvalgte stier med henblikk på dels å analysere 

stienes formende og dannende potensialer, og dels å finne frem til mitt feltarbeidsområde.  

Et forløp hvor hovedfokus har vært på å gripe ”møtet” mellom menneske, sti og natur 

gjennom felles opplevelser og samtaler med 11 ulike samtalepartnere.  

Et forløp hvor jeg har gjennomført samtaler med hver enkelt av menneskene jeg har gått på 

tur med, men da om deres liv, bakgrunn og forhold til natur.  

Men min erfaring er at selv om empirien naturligvis i hovedsak kan knyttes til de tre forløp, 

så har jeg selv vært i en stadig undrings- og refleksjonsprosess over relasjonen mellom 

menneske, sti og natur. Uansett om det har vært sykkelstier, fortau, parker, veier, stier, om 

det har vært til fots, med barnevogn, på sykkel eller på ski, eller hvor jeg har vært i Norge, 

Danmark, Island, Færøyene, England eller hvem jeg har vært sammen med, så har 

spørsmålene tatt plass; hva gjør stiene og tilretteleggingen med oss?, hvordan formes vi av 

våre materielle omgivelser?, hvordan opplever vi egentlig?, hva tenker du? Og så videre i en 

lang strøm av innføling, ettertenksomhet, undring og utprøving av tanker på mine 

omgivelser. Denne prosessen mener jeg er en veldig viktig del av både empirien og 

bearbeidningen av empirien – og jeg spør meg selv hvor grensen går for hva som er 

prosjektets empiri? Jeg er overbevist om at det nettopp er gjennom denne lange 

involveringen både av meg selv, mine venner, kolleger og familie har skapt et enda bedre 

empirisk grunnlag for å stille gode spørsmål og komme dypere i en forståelse av relasjonen 

mellom menneske, sti og natur. 

Mine vandringer inn i stiens verden 

Da vandringen begynte med en tur på kyststien, var denne opplevelsen utgangspunktet for 

den undringen som kom til å følge meg i årevis. De første spørsmålene som kom til syne var 

hva er en sti? Hvordan tenker forvalterne når de tilrettelegger? Hvilke opplevelser 

tilrettelegges det for bevisst og ubevisst? Jeg var på dette tidspunktet opptatt av 

sammenhengen mellom forvaltning, tilrettelegging og opplevelse, og på bakgrunn av det var 

min første tanke å finne frem til stiprosjekt som var gjennomtenkt fra planleggingsstadiet til 

den ferdige tursti i bruk. Derfor tok jeg kontakt med 120 kommuner i den sydlige del av 
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Norge med en forespørsel om turstier, tilrettelegging og konkrete stiprosjekt28. Det skulle 

imidlertid vise seg at turstier var et ”flytende” felt. Jeg måtte erkjenne at det ikke fantes 

prosjekt som var gjennomtenkt med hensyn til samspillet mellom opplevelse og 

tilrettelegging. Forvaltningen av turstiene er spredt på forskjellige etater fra kommune til 

kommune, og i 8 % av kommunene var det ingen etater som hadde ansvar for turstiene. I 

tillegg er det mange ulike aktører som jobber med tilrettelegging av turstier (ulike lag og 

foreninger, kommuner, grunneiere, friluftsråd med mer). 

Dette førte til at jeg i stedet via ulike kontakter i kommuner, interkommunale friluftsråd, 

turkart og brosjyrer, internett osv. begynte å lete frem et mangfold av turstier med ulike 

grad av tilrettelegging, men med en hovedvekt på stiprosjekter som var relativt nye. De 

fleste av den type stier er anlagt i turområdene nær byer og tettsteder, og ut fra en tanke 

om at hverdagens friluftsliv er viktig for folks relasjon til natur og deres helse og livskvalitet.    

Arbeidsmåten har vært introspektiv, jeg har brukt meg selv for å få et innblikk i hva stien og 

tilretteleggingen gjør med meg. Jeg mener at det har vært en nødvendig prosess å gå mange 

stier for å få dem i kroppen, og gjennom den direkte kroppslige involveringen med stien 

nærme meg de sentrale spørsmål. Samtidig var tanken å skape et best mulig grunnlag for å 

kunne velge en sti til mitt feltarbeid som ville kunne åpne opp for et mangfold av 

perspektiver og opplevelser. Jeg har hatt fokus på å kjenne etter, være nysgjerrig, 

undersøkende og utforskende samtidig som jeg har forholdt meg helt konkret analytisk til 

stien; hvilke materialer er det brukt her? Hvordan er skiltingen? Hvor setter de merkene? 

Hvilken informasjon får vi på eventuelle skilt? Hvilke endringer er det gjort med grunnen? 

Hvem er det som går her og hvem er det som ikke går her? Hvordan bruker de stien?, etc. Til 

tider har jeg gått sammen med andre, både barn og voksne, hvilket naturligvis også har vært 

med til å reise nye spørsmål som hvordan er det å være barn her? Hva gjør barn, hvordan 

inntar de denne verden? Med de voksne har det vært spørsmål og felles undring som igjen 

har bidratt til at jeg er blitt stadig flinkere til å skape undring, refleksjon og stille gode 

spørsmål.   

 

Å velge sti 

Det har vært en lang prosess å velge sti. Desto fler stier jeg gikk, desto mer like ble de, og 

likevel ble det klart for meg at uansett hvilken sti jeg valgte ville den åpne for noen 

opplevelsesmuligheter og ikke for andre. Jeg fant ikke en sti som ville kunne romme ALT. Jeg 

har gått mange stier på leting etter stien som kunne gi meg gode perspektiver på ulike sider 

av stien, forvaltningen, opplevelsen. Jeg prøvde ut stier med høy grad av tilrettelegging og 

stier med minimal grad av tilrettelegging, og det vil alltid være slik at jeg kunne valgt en 

annen sti og fått andre perspektiv, men når ambisjonen ikke er å finne en slags sannhet om 

sammenhengen mellom stien, tilretteleggingen, naturopplevelsen og mennesket, men heller 

                                                      
28

 Resultatene fra dette er presentert på FRIFO´s forskningskonferanse, se Bischoff 2005 – Fornemmelse for 

stien 
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å løfte frem ulike dimensjoner og perspektiv knyttet til menneskets opplevelse av naturen 

som den formidles gjennom stien, ble valget av sti håndterbart. Å være i en fenomenologisk 

prosess også når det gjelder valg av sti har betydd at jeg har gått mange stier for å bli stadig 

mer klar for å velge en sti.  

Jeg nådde et punkt hvor jeg hadde gått så mange stier at jeg ikke fikk nye perspektiver. Da ga 

jeg meg og besluttet meg for å velge en del av kyststien som mitt endelige 

feltarbeidsområde. Konkret falt valget på en strekning på ca 6 km fra Nevlunghavn og 

østover til Gusland. Årsakene til at jeg har valgt kyststien skal således ses ut fra flere hensyn. 

For det første ønsket jeg en sti som var planlagt og tilrettelagt med tydelighet fra 

forvaltningens side. For det andre ønsket jeg en sti som på en overskuelig strekning 

inneholdt flere ganske forskjellige grader av tilrettelegging, og et stort mangfold av 

opplevelsesmuligheter. For det tredje ønsket jeg en sti som var såpass tett på geografisk at 

jeg hadde muligheten for å følge stien året rundt og med svært ulike mennesker.   

Samtidig er det viktig å understreke at kyststien kun danner det empiriske grunnlaget for den 

delen av feltarbeidet, hvor jeg gikk på tur med ulike mennesker. Alle stiene jeg har gått 

danner til sammen det empiriske grunnlaget for perspektivene på stien som sosiomaterielt 

handlingsfelt. Mitt møte med de ulike stiene har naturligvis også skapt grunnlaget for min 

refleksjon omkring opplevelsen og forståelsen av natur som formidles gjennom stiene. En 

opptegnelse over de stier som inngår i det empiriske materiale finnes som vedlegg til 

avhandlingen.  

 

Å velge samtalepartnere 

I prosessen frem mot å finne og velge ut samtalepartnere hadde jeg flere omganger med 

utprøving av samtaler med ulike personer. Jeg prøvde ut personer i ulike aldre, personer 

med ulik bakgrunn osv. med henblikk på å avklare hvem som ville være de gode 

samtalepartnerne i denne sammenheng. Hvem er de ”gode intervjupersoner”? I Kvales 

(2004) terminologi er det de samarbeidsvillige og velmotiverte, velformulerte og 

velinformerte, sanndru og konsistente, som svarer konsist og presist på mine spørsmål og 

kommer med sammenhengende forklaringer…?  Hvem er de?  

Prøvesamtaler med det jeg vil kalle et utvalg av helt alminnelige mennesker med ulik 

bakgrunn, yrke og klassetilhørighet, viste meg hvor vanskelig det var å samtale om dypere 

følelser, opplevelser og sammenhenger mellom det vi opplever og hvem vi er. Samtalene 

kom aldri under overflaten av ”at nei, jeg synes det er greit jeg”, ”her er det jo fint” etc. I og 

med at min intensjon var å nettopp finne samtalepartnere som kunne hjelpe meg med å 

løfte frem og tydeliggjøre de dypere lag i en opplevelse, ble det veldig tydelig at jeg først og 

fremst var nødt til å finne mennesker som var i stand til å kjenne etter og samtale omkring 

følelser og kroppslige reaksjoner i møtet med stien og stiens omgivelser.   
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En periode tenkte jeg at jeg måtte få tak på ekspertene, de som for å bruke Dreyfus og 

Dreyfus (1991, 2003) er på det 5 stadium i forhold til natur, naturopplevelse, 

naturtilrettelegging. Da tenkte jeg at jeg ville være nødt til å velge samtalepartnere som 

hadde tenkt og jobbet innen natur og friluftslivsforvaltning og tilretteleggingsfeltet tidligere, 

kanskje ikke nødvendigvis på sammenhengen mellom tilrettelegging og opplevelse. For 

eksempel en naturforvalter, landskapsarkitekt, friluftslivsveileder, fjelloppsynsmann, 

naturfilosof ut fra tanken om at jeg gjennom samtaler med mennesker med høy og 

utfyllende natur- og friluftslivsfaglig kompetanse ville kunne få frem flest mulig nyanser og 

perspektiver.   

Men valget ville på mange måter utgjøre et paradoks; fenomenologien forutsetter at vi går 

til saken selv, men hvis det å gå til saken selv forutsetter at en henvender seg til den del av 

befolkningen som er ”eksperter”. De aller mest reflekterte som er i stand til via språket å 

formidle hva de tenker og opplever, står vi da ikke overfor en helt grunnleggende 

utfordring? Og jobber du med veldig reflekterte mennesker og gjennom prosessen 

opplevelse-refleksjon-samtale i en kanskje stadig tilbakevendende dybdehermeneutisk 

prosess, oppstår da ikke faren for at det hele kan bli vel fortenkt og teoretisk? Stuart Grant 

(2007) tolket den fenomenologiske metode dit hen at samtalepartnerne måtte være 

fenomenologisk trenet, hvis det skulle være mulig å trenge ned i de dypere lag av 

opplevelsene for å avdekke skjulte subjektive, objektive og intersubjektive strukturer (Grant 

2005). Grant brukte en gruppe studenter, og sammen med dem utforsket han det å være 

tilskuere. I den metodiske prosessen jobbet de mye med å utvikle sensitivitet og refleksjon 

med henblikk på å komme dypere.  

Jeg forlot delvis tanken om kun å bruke personer som hadde jobbet lenge med natur, men 

fastholdt tanken om at jeg måtte finne samtalepartnere som hadde evnen til å lytte til seg 

selv, hente frem følelser, minner og kroppslige reaksjoner i møtet med stien.   

Uten at jeg skal gå inn i alle deler av de refleksjonene som ble gjort underveis i dette 

arbeidet, så endte det opp med at jeg ut over å sikre dybde og bredde først og fremst la vekt 

på å finne personer som var i stand til også å sette ord på opplevelsene og være med til å 

reflektere omkring både naturen, opplevelsen og tilretteleggingen. Det var gjennom mine 

prøvesamtaler blitt veldig tydelig for meg hvordan språket både er en begrensning, men 

samtidig også nødvendighet for å kunne gripe og begripe den enkeltes opplevelse og 

refleksjoner. Det ble også tydelig at evnen til å reflektere over eget liv og egne opplevelse 

synes å være lettere når vi har nådd en vis alder (men det er ingen garanti..). På bakgrunn av 

utprøvingen lette jeg etter mennesker som hadde ”levd en stund” og som hadde evnen til å 

sette ord på følelser og tanker og som var reflekterende og undrende. Personer som på hver 

sin måte forhåpentlig kunne tydeliggjøre ulike sider ved stiens og tilretteleggingens 

opplevelsesmessige potensial.   

Min tanke var fortsatt å jobbe frem mot å sikre både en viss bredde og dybde knyttet til 

mine valg av samtalepartnere. Bredde var da for det første tenkt i forhold til yrke og 
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perspektiv. Hvor perspektiv i denne sammenhengen refererer til den enkeltes utgangspunkt 

for å se og oppleve ulike sider ved turen; det sosiale, det estetiske, det konkrete 

faktapregede naturvitenskaplige, det strukturelle mv. Dette ut fra tanken om at det 

forhåpentlig ville få frem om ikke motstridende opplevelser, så i hvert fall ganske ulike 

opplevelser. For å samtidig oppnå dybde i perspektivene hentet jeg inn mennesker som på 

hver deres måte hadde erfaringer som skulle tilsi at de ville være i stand til å bringe 

forskningen ned under overflaten av opplevelsene og ut over det selvsagte og allmenne. I 

den sammenhengen tenkte jeg, som sagt, for det første på mennesker med konkret 

utdanning innen det natur- og friluftslivsfaglige felt og som hadde jobbet mange år i relasjon 

til natur, for det andre tenkte jeg på mennesker som gjennom deres yrke og erfaringer ville 

kunne bidra til å avdekke andre sider ved opplevelsen; estetiske, sosiale og relasjonelle.  

Bruken av personer med tydelig utdannings- og yrkesmessig bakgrunn skulle også bidra til å 

sette fokus på sammenhengen mellom det du opplever, og den bakgrunnen og erfaringen du 

har med deg inn i opplevelsen. Ut fra tanken om at våre tideligere erfaringer, den vi ”er” 

preger hva vi opplever, valgte jeg også å følge opp hver enkelt samtalepartner med en 

samtale som var rettet mot deres livshistorie – hvem er de? Hvilken historie bærer de med 

seg? Hvilke forestillinger og forventninger har de med seg, som preger deres oppfattelse og 

forståelse av både stien og naturen?  

Det betyr at mine samtalepartnere består dels av mennesker jeg kjente, dels mennesker som 

jeg var kommet i kontakt med via andre29, og dels mennesker som selv hadde tatt kontakt 

med meg pga. faglig interesse.  

Mine samtalepartnere er som sagt tidligere for det første valgt fordi de er mennesker som 

har en åpenhet og en viss evne til å kunne sette ord på egne følelser og stemninger. Dernest 

er det valgt ut fra deres yrke30 for å sikre ulike perspektiver på stien og opplevelsen. Den 

yrkesmessige bakgrunnen til mine samtalepartnere har vært en lærer i grunnskolen, en 

studentrådgiver, en postmedarbeider/førskolelærer, en arkitekt, en skogsarbeider, en 

økologisk bonde og sykepleier, en friluftslivsveileder, en vannforsker, en naturforvalter, en 

navigatør og en sjømann som begge var gått i land og nå drev med blant annet 

naturfotografering, og det er disse 11 som har bidratt i den konkrete opplevelsesanalyse.  

Jeg har gjennomført 4 opplevelsesanalyser med samtalepartnerne fordelt på 3 grupper med 

ulikt antall (1, 2, 3, 5). De første tre opplevelsesanalysene ble gjennomført i oktober 2008 og 

den siste ble gjennomført i juni 2009. De tre første er gjennomført med i alt 9 deltakere hvor 

av ingen hadde gått stien tidligere. Den siste er gjennomført etter en fremlegging av 

prosjektet i april 2009 hvor nettopp dette med å være kjent i et område og å ha en relasjon 

til naturen i området ble løftet frem og drøftet. Intuitivt vet vi jo godt at vi opplever de 

stiene vi kjenner annerledes, enn når vi kommer til et område vi ikke er kjent i. Jeg hadde 

                                                      
29

 Etter hvert som jeg fikk samlet sammen de jeg ville samtale med begynte jeg å lete etter personer som kunne 

utfylle gruppen av samtalepartnere mht. spredning i yrke og bakgrunn og i den forbindelse brukte jeg andre som 

forbindelsesledd til miljø og yrker som jeg ønsket inn i mitt materiale. 
30

 Når yrke ble valgt som en sikring av bredde i bakgrunn  



41 
 

også merket og reflektert over at min egen relasjon til stien og området hadde forandret seg 

i løpet av den perioden jeg hadde kommet der. Det føltes derfor helt riktig å følge et godt 

råd om å gi prosjektet et dypere perspektiv ved å gjennomføre ennå en opplevelsesanalyse, 

og da med noen som hadde området som sitt nærområde. Så derfor tilføyet jeg en 

opplevelsesanalyse med to som var født og oppvokset i området. Videre er det gjennomført 

oppfølgingssamtaler etter turen med de første 9. Med de siste to gjennomførte jeg alt 

underveis. Samtalene i etterkant har variert i tid fra 1 ½ til 2 timer.  

I tillegg har jeg gått stien med en gruppe studenter fra mastergradsstudiet i ”Kroppsøving, 

idrett og friluftslivsfag” ved Høgskolen i Telemark, tre kolleger, to barn på 6 år, en 

utstillingsarkitekt, en natur- og friluftslivsforsker som bla. har forsket på tilrettelegging, samt 

min veileder Erling Krog – de siste inngår ikke egentlig i det empiriske materialet, men i et 

prosjekt som dette vil empiriens grenser strekke seg ut over det som kan begrenses til de 

konkrete samtaler, og de har vært sentrale i avklaringen av hvem mine samtalepartnere 

skulle være.  

Også når det gjelder antallet samtalepartnere kunne jeg ha fortsatt og utforsket videre med 

stadig nye personer som i tillegg til god evne til å samtale om egne følelser og stemninger, 

hadde en annen bakgrunn enn de jeg allerede hadde med i arbeidet. Det kunne vært en 

prest, en kirurg, en tømrer, en bussjåfør osv. inntil jeg ikke lenger fikk nye perspektiv. Jeg har 

valgt antallet av samtalepartnere i et forsøk på å finne en balanse i forhold til tilstrekkelighet 

og tilfredsstillende omfang og dybde i empirien. Jeg har naturligvis også hatt fokus på at 

materialet ble håndterbart og at jeg kom i dybden med perspektivene, dvs. at jeg fikk rom 

for både opplevelsesanalysen og den etterfølgende livshistoriesamtalen.  Når man gjør et 

valg gjør man samtidig et fravalg, og i et prosjekt med så høy grad av kompleksitet som 

dette, sier det seg selv at jeg har vært nødt til å begrense antallet av perspektiv som gis plass 

i avhandlingen. Dette er ikke et uttrykk for at dette er uvesentlig eller mindre viktige 

perspektiv, men heller at jeg har valgt å fokusere på det jeg oppfatter som de perspektivene 

som ”viser seg” i det empiriske materialet. Min ambisjon er å belyse de relasjoner, menings- 

og betydningsstrukturer (verdier, materialitet, kultur med mer) som vi sjelden 

problematiserer og oftest tar for gitt, som for eksempel at tilrettelegging av turstier er et 

gode som gjør det lettere for folk å komme seg ut og få gode naturopplevelser. Derfor ser 

jeg også målet med dette prosjektet som mer rettet mot å skape en grunnleggende innsikt i 

for det første hvordan vi kan nærme oss et så sammenhengende og komplekst felt med en 

ambisjon om å studere relasjonene i feltet. For det andre å gå åpent inn i empirien og se hva 

som kommer, og da først etter hvert tydeliggjøre hvilke perspektiv som gis plass i 

avhandlingen. Derfor har jeg ikke i utgangspunktet valgt ut fra faktorer som klasse, kjønn, 

bosted med mer. Jeg hatt et bevisst fravalg knyttet til etnisitet. Jeg har valgt å kun ha norske 

samtalepartnere fordi jeg i utgangspunktet tror at jeg ville fått for store og lite håndterbare 

sprik i materialet. Videre tenker jeg at etnisitet er et perspektiv som heller forutsetter en 

form for komparative studier mellom etnisk norske og andre etniske grupper, hvilket 

absolutt er spennende, men i en videre utforskning av feltet. 
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Samtalen  

En samtale kan være så mangt og meget i spennet mellom forhøret og den fritt flytende 

dialogen. På skalaen ligger samtalene i dette prosjekt mellom den åpne dialog og det 

halvstrukturerte intervju, og kan vel nærmest sammenlignes med det ikke-strukturerte 

intervju slik Jette Fog beskriver det (Fog 1994). I den fenomenologiske dialog og 

opplevelsesanalytiske arbeidsmåte er målet å åpne mest mulig for samtalepartnernes 

spontane og umiddelbare opplevelser og tanker, for deretter å grave seg dypere og dypere 

ned i de ulike lag som er med til å forme og prege opplevelsen. På noen måter kan denne 

form for samtale minne om den åpne intervjuform som vi finner i det psykoanalytiske 

intervju31, (dog uten noen form for terapeutisk formål) idet en gjennom samtalen i fellesskap 

forsøker å trenge ned igjennom de ulike opplevelses- og forståelseslag for å kunne nærme 

seg en felles meningsfortolkning og kontekstualisering av opplevelsen i forhold til for 

eksempel bakgrunn, erfaring og kultur. Poenget er at kunnskapen kommer til syne gjennom 

dialogen som et felles resultat. Samtalepartnerne er i høy grad medskapere av både 

spørsmål og perspektiv, og det er gjennom den relasjonen som oppstår mellom forsker og 

samtalepartner at kunnskapen utvikles.  

Opplevelsesanalysene ble gjennomført slik at vi møttes i Nevlunghavn kl 10, drakk en kopp 

kaffe sammen og alle fikk hilst på hverandre. De fikk sagt litt om hvem de var, og jeg sa litt 

om prosjektet32, deres rolle og hva som skulle skje i løpet av dagen. Målet var naturligvis å 

skape en likeverdig relasjon slik at alle følte seg komfortable og opplevde at de hadde noe å 

bidra med. Når jeg valgt å bruke ca. en halv time innledningsvis var det også et bevisst valg 

for å klargjøre forventninger og skape en rettethet mot det som skulle foregå. Fra tidligere 

erfaringer som veileder i friluftsliv vet jeg hvordan opplevelse og læring preges av hvordan 

du egentlig har det – hvilken grunnmodus du befinner deg i, hvor dine tanker tar veien. Før 

et pedagogisk opplegg, hvor en for eksempel skal lære seg å padle kano i elv, lar jeg ofte 

studentene gå gjennom en omstillingsprosess, hvor de begynner å fokusere mer på det som 

skal foregå her og nå og hva de skal lære, enn på den festen de var på i går eller hva de skal 

ha til middag.  

Målet med den innledende samtalen var således å skape best mulige forutsetninger for at 

alle skulle kunne gå åpent inn i prosessen gjennom å skape fokus og nærhet til turen. 

Samtidig opplever jeg også at den innledende samtalen avdramatiserte hele opplegget litt, 

og tok brodden av den usikkerheten som flere satt med; hvem er det jeg skal gå på tur med? 

Hva er det hun forventer av oss? etc. Jeg hadde fokus på å skape en stemning slik at alle 

kunne stille seg i ”lyttemodus”, å skape grunnlaget for å nettopp være åpne, søkende, 

                                                      
31

 Jeg tenker her på det psykoanalytiske intervju som beskrevet av bla. Kvale 2004 og Fog 1994, Olesen 2003, 

Nagbøl (2002) 
32

 Målet med å si litt om prosjektet var å si såpass at det gav samtalepartnerne en ide om hva vi skulle. Helt 

konkret hvor skal vi gå, hvor lenge tenker jeg det varer, hva skal vi etter på, hva forventer jeg av dem (som for 

eksempel en understreking av at jeg er opptatt av alt som kommer opp og at det ikke finnes noen ”svar” jeg leter 

etter”) mitt mål var å ikke si noe om at dette handlet om å få deres perspektiver på for eksempel tilretteleggingen, 

men å skape en trygghet for at alt som de måtte føle for å si var vesentlig og at svarene på hva som kommer ut av 

dette først viser seg når jeg er ferdig en dag…    
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lyttende og sansende. Nettopp å skape en rettethet mot feltet vi i fellesskap ønsker å gå 

opplevelsesanalytisk inn i, da det er utgangspunktet og har betydning for hva vi opplever og 

hva vi er i stand til å formidle omkring opplevelsen. 

Noe av det som jeg understreket var min rolle på turen – jeg var deltaker på lik linje med alle 

andre og kom ikke til å gå først og ta styringen på alt, men i og med at det allerede var lagt 

ganske konkrete rammer for turen føltes det ganske naturlig at jeg innimellom samlet 

gruppen og stilte konkrete spørsmål; som for eksempel hvordan opplever der stedet her, 

hvilke tanker og følelser kommer frem? etc.   

Deretter gikk vi på tur, hadde niste med og gjorde en del stopp underveis. Etter turen, som i 

alt tok 3 – 4 timer, kjørte vi til Stavern hvor vi hadde et møterom på hotellet. Her brukte vi 2 

– 3 timer til å nøste opp i våre opplevelser. Vi gikk runder; først sa alle litt om hva de hver 

især hadde opplevd, og deretter gikk vi dypere og dypere og utforsket ulike sider ved 

opplevelsen. Å gjennomføre samtalen i en gruppe ble av mange fremhevet i de individuelle 

samtalene som et gode fordi det skapte assosiasjoner og gav grunnlag for at man selv ble 

mer klar over hva man selv hadde opplevd og hvordan man selv forstod ulike sider ved stien, 

opplevelse, naturen og de andre. 

Dette mener jeg illustrerer klart den metodiske fordelen som finnes ved å kunne dele 

konkrete felles erfaringer og opplevelser, for dernest å utvide egne perspektiver, og gjennom 

dialog og felles refleksjon la nye betydninger vokse fram assosiativt. Jeg mener både dybde 

og grundighet i arbeidet har blitt vesentlig styrket gjennom gruppesamtalene. Når det 

oppleves som vanskelig å sette ord på opplevelsene, kan gruppesamtalen også virke 

forløsende i det den enkelte speiler sine egne opplevelser i de andres og gjennom de andres 

språkliggjøring nyanseres egne ordvalg. Det er heller ikke det samme presset på den enkelte 

til å si noe hele tiden. Gruppesamtalen gir den enkelte muligheten for å trekke seg litt tilbake 

og lytte og reflektere det de andre bringer inn. For så å spille egne tanker inn i en stadig 

vekslende og dynamisk prosess. I denne sammenhengen er flyten i samtalen avhengig av 

forskerens evne til å skape dynamikk, lytte, stille gode oppfølgings spørsmål, være nær 

samtalepartnerne og nøre til prosessen.  

Å sette ord på opplevelser; hvordan opplevde jeg egentlig dette, hva var det jeg opplevde, 

hvordan skal jeg klare å uttrykke de følelsene som var der akkurat da, er vanskelige 

spørsmål. Jeg ser spesielt utfordringer som gjør det vanskelig å uttrykke opplevelsen: 

For det første erfares opplevelsen ikke i ord, men som bevegelser, følelser, stemninger. 

Balanse, glede, varme, uro, frykt og så videre. Opplevelsen er i sin karakter i utgangspunktet 

kroppslig og ordløs. 

For det andre er vi ikke vant til å sette ord på våre følelser og stemninger, og mange har en 

manglende kompetanse i å sette ord på det kroppslig sansede ordløse. Det fordres da en viss 

evne til eller trening i å sette ord på den ordløse opplevelse. Å skulle samtale om følelser, 

stemninger er derfor krevende. Jeg kjennte at flere i utgangspunktet kunne være litt 
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forsiktige og litt usikre, for ”dette er jo bare noe jeg føler, men det er ikke sikkert det er 

sånn”. Vi er ofte vant til at våre indre følelser og stemninger ikke tillegges (sannhets-)verdi 

og at det er noe privat. Derfor betød den felles samtalen at det skaptes en åpning for å 

fremme ordsetting i fellesskap.  

De fleste av oss trenger god tid til å gå tilbake og inn i opplevelsen igjen for å klare å 

gjenoppleve og formulere hva det er vi opplever, og selv da er det veldig ofte vanskelig å 

uttrykke presist. Så når Kvale (2004) skriver at et godt intervju består av korte spørsmål og 

lange svar, mener jeg at dette er viktig å nyansere, nettopp fordi det er så vanskelig å sette 

ord på naturopplevelsen. De korte spørsmål og lange svar har vel på mange måter sin 

bakgrunn i den type intervju hvor det som samtales om er relativt konkret og kanskje relativt 

enkelt å forholde seg til som tema. Jo mindre konkret og vanskeligere håndterbart temaet 

er, jo mer må en være åpen for at de korte spørsmål og lange svar uteblir. Dette kan 

sammenlignes med det terapeutiske intervju hvor intervjueren, terapeuten eller 

samtalepartneren er nødt til å gå mange snirkelveier for å skape den samtale som er 

ønskelig. Når noe er vanskelig å sette ord på, er det i høyere grad nødvendig at forskeren har 

en rolle som den som holder oss på sporet og fortløpende jobber for å bevare dialogen, 

samværet og nærværet, slik at det blir mulig, åpent og likeverdig å reflektere over ting som 

vi kanskje opplever eller oppfatter forskjellig. Målet har vært å skape dybde i refleksjonen og 

oppnå likverdige fortolkninger, ikke nødvendigvis en felles fortolkning.  

Jeg hadde en tanke om at det ville være stor forskjell på å samtale underveis og å samtale 

etterpå innendørs i etterkant av turen. Jeg hadde under mine prøvesamtaler gjort den 

erfaring at nærhet i tid til opplevelsen var viktig. I løpet av feltarbeidsperioden gjennomførte 

jeg to opplevelsesanalyser hvor samtalene foregikk etterpå, og to hvor samtalene foregikk 

underveis. Så langt mener jeg at det er fordeler og ulemper ved begge arbeidsmåter. Det 

fungerte veldig bra å gjennomføre samtalene etterpå med de grupper hvor vi var 4 og 6 

deltakere. Fordelene her var at turen i høg grad ble uforstyrret av samtale og refleksjon 

rettet mot opplevelsen og tilretteleggingen. Så langt det lar seg gjøre ble det turer som 

kunne vært helt ”vanlige turer”, og opplevelsen i sin helhet ble gjenstand for refleksjon uten 

at man var alt for styrt i sin opplevelse underveis. Fordelen ved samtalene etterpå var 

muligheten for å få fleres perspektiver, tanker og undringer løftet frem, samtidig som de 

samlet sett gav et dypere og mer nyansert innblikk i opplevelsen av turen og stien der og da. 

Den ene av deltakerne skulle vært med i en gruppe, men ble forhindret, og da valgte vi å 

gjennomføre turen med samtale underveis. Fordelene her var naturligvis at vi kunne samtale 

om stien og opplevelsene hele veien og dermed fange opp de helt umiddelbare tanker og 

refleksjoner, men samlet sett tror jeg at man vinner mye gjennom felles tankegang og 

samtale i etterkant, (i hvert fall hvis man ikke kun skal gå i solskinn og god temperatur med 

en enkelt eller to samtalepartnere). 

Den siste opplevelsesanalysen ble også gjennomført med samtale underveis, og denne 

gangen hadde jeg utstyrt begge mine samtalepartnere med hver sin mikrofon og opptaker 
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som var festet til klærne slik at oppmerksomheten ikke var på opptaket, men på tur og 

samtale. Det skulle vise seg å være et klokt valg. Det ble en fantastisk opplevelse. De hadde 

mye på hjertet og jeg ble tatt inn i deres verden, med mange stopp og mange fortellinger og 

tanker som ble formidlet.  

I samtalene jeg gjennomførte var det viktig å skape en likeverdig relasjon som åpnet for en 

samtale preget av å lytte, felles undring og vilje til å utforske egne og felles opplevelser. For å 

få dette til, krever det at det stilles gode spørsmål som bidrar til å åpne samtalen, slik at vår 

forforståelse og fordommer ikke styrer samtalen og begrenser mulighetene for å oppdage 

noe nytt. Dialog i fenomenologien handler om å lytte til det som er saken, og ikke kun til det 

som sies – ordene i seg selv. Det forutsetter en likeverdig intersubjektiv samværs relasjon 

mellom de som samtaler. 

Vi kan ikke løsrive oss fra vår egen forforståelse, men vi kan løfte den frem slik at det blir 

mulig å forholde seg til den åpenlyst. Den fenomenologiske ambisjon om epoché mener jeg i 

tråd med Merleau-Ponty er en illusjon, vi kan ikke løsrive oss fra vår egen kropp og 

bevissthet, men vi kan forholde oss til den. Slik jeg har erfart det, og ser det kan den 

beskrivende og undersøkende fase ikke skilles fra den fortolkende fase. Jeg mener derfor det 

er meningsfullt å beholde begrepet opplevelsesanalyse som et samlet metodisk grep som 

beskriver flere sammenhengende prosesser som er forskjøvet i forhold til hverandre.  

 

Opptak og transkripsjon 

Alle samtaler ble tatt opp på minidisc, og de er transkribert slik at alt som er sagt er skrevet 

ned. I alt utgjør dette 4-500 sider med transkripsjon. Før hver av de individuelle samtalene 

fikk hver i sær en kopi av transkripsjonen fra den felles samtale, slik at det var mulig å 

kommentere og utdype på den man selv hadde sagt tidligere. Etter de individuelle 

samtalene har alle fått mulighet til å lese igjennom og kommentere teksten.  

Transkripsjonene er blitt lest igjennom flere ganger. For meg har det vært sentralt å lese 

tekstene igjen og igjen for å få teksten under huden, og bli kjent med samtalepartnerne også 

gjennom deres fortellinger som tekst. Hver ny lesning har gitt nye innsikter og tydeliggjort 

sider ved opplevelsene som jeg ikke hadde oppdaget ved første lesning. Lesningene har hatt 

fokus på å finne det spesielle og interessante i hver enkelt fortelling og i vår felles 

fortolkning. Dette ut fra tanken om at jeg gjennom en åpen lesning ville kunne finne andre 

perspektiver som kanskje ville være mer interessante og vesentlige enn de jeg selv hadde 

fokusert på innledningsvis. Høyre marg brukte jeg til å notere og skrive ned tanker, 

umiddelbare tolkninger, skisser til sammenhenger, spørsmål, assosiasjoner etc. underveis i 

lesningen. Å lese tekstene har vært som å gå turen på ny igjen og igjen. Jeg opplever at 

tekstene har tillatt andre perspektiver å tre frem som vesentlige i møtet med naturen. 
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Etter hvert som jeg leste teksten flere ganger og noterte underveis fremstod notatene som 

konsentrater eller fortettinger av mening og sammenhenger, og på bakgrunn av dette kunne 

jeg nå utlede sentrale tema for videre refleksjon og analyse.  

Metodisk er det flere likhetstrekk mellom min fremgangsmåte og den fremgangsmåten 

Giorgi (2009) foreslår til analyse av beskrivelser / transkripsjoner. Giorgis deskriptive 

fenomenologiske metode består av tre skritt:  

”1. Read for sense of the whole.  

2. Determination of meaning units.  

3. Transformation of participant´s natural attitude expressions into phenomenologically 

psychologically sensitive expressions.”    

(Giorgi 2009, s. 128-137).  

Mitt utgangspunkt er som Giorgis, å lese for å skape en forståelse for helheten. Gjennom å 

lese transkripsjonene igjen og igjen, kjenne etter og være oppmerksom, lyttende til mine 

samtalepartneres utsagn, ble nyanser og sentrale tema gradvis tydeligere. Min 

fremgangsmåte skiller seg dog fra Giorgi idet hans utgangspunkt er deskriptivt i tråd med 

Husslers deskriptive fenomenologiske metode (Giorgi 2009).  Tidligere har jeg argumentert 

for at mitt metodologiske utgangspunkt er fenomenologisk-hermeneutisk i tråd med 

Heidegger33 og Gardamer. Mine metodiske valg skal forstås som en forening av flere 

tilnærmninger, som alle deler hensikten om å utforske og nå et forståelsesdyp i forhold til 

menneskers konkrete levde opplevelser og erfaringer. Samtidig mener jeg det er viktig som 

forsker å erkjenne sin egen sentrale rolle i forhold til å skape mening av menneskers 

opplevelser og erfaringer, hvilket knytter de metodiske refleksjoner tett til den 

hermeneutiske, fortolkende tradisjon. Smith (2004) beskriver en fremgangsmåte han kaller 

”interpretative phenomenological analysis”, denne har likhetstrekk med mine refleksjoner i 

forhold til den konkrete fremgangsmåten i arbeidet. For det første er analysen basert på 

relativt få samtalepartnere hvor det legges vekt på både det som er felles for dem og den 

enkeltes livsverden (forforståelse og kontekst). Metoden er induktiv med utgangspunkt i 

vide spørsmål som leder til innsamling av omfattende empiri, som i sin tur analyseres og 

fortolkes gradvis dypere både i relasjon til kontekst og forforståelse til så vel forsker som 

samtalepartnere.  

Jeg har brukt foto til å dokumentere stiene, forstått på den måten at fotoene for det første 

har vært min hukommelse. De har hjulpet meg med å gjenkalle stiene og ulike detaljer med 

tilretteleggingen, og på den måten har de supplert og lettet arbeidet med hensyn til de mer 

                                                      
33

 Se for eksempel Heidegger 2007 s. 65 hvor han drøfter hermeneutikken og bla sier ”selve undersøkelsen vil 

vise at den fenomenologiske deskripsjonens metodiske mening er utlegning”.  
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overordnete analyser av stiene34. Flere av stiene har jeg gått flere ganger slik at fotoene også 

har fungert på den måten at jeg har oppdaget nye detaljer i tilretteleggingen, og er vendt 

tilbake for å dels gå dypere inn i refleksjonene omkring enkelte deler av stiens 

tilrettelegging, og dels for å ta fotos som kan supplere og tydeliggjøre sider ved 

tilretteleggingen også i selve avhandlingen.  

Fotos er både en mulighet og en begrensning, og jeg har måttet tenke mye over når jeg 

skulle bruke fotoapparatet og når det skulle ligge i sekken eller bli hjemme. Flere av stiene 

har jeg gått først uten fotoapparat for å ”gå meg inn” i stien og landskapet for deretter å 

vende tilbake med fotoapparat. For meg tydeliggjører dette betydningen av hvor turgåerens 

(i dette tilfelle meg) fokus er rettet. Når jeg gikk på tur med kamera ble stien analysert og 

fokus var på detaljer, motiv, belysning, vinkler og i bakhodet lå tanken om tydeliggjøring av 

perspektiver i avhandlingen, samt formidling og utstilling. Når jeg gikk uten kamera var fokus 

rettet mot helheten og sammenhengen mellom meg, stien og naturen. Da var det innføling 

og tilstedeværelse som var det sentrale. 

Videre bruker jeg mine fotos for å understøtte og beskrive det sanselige i møtet med stien. I 

avhandlingen henter jeg inn fotos forskjellige steder i teksten hvor jeg ønsker leseren i tillegg 

til teksten skal få en visuell opplevelse av det skrevne og det vandrede, som på sin måte kan 

bidra til forståelsen. Fotos er en viktig del av mine foredrag om stier og tilrettelegging. De 

inngår som et performance bidrag hvor det spilles på tilhørernes sanselighet. 

 

Opplevelsesanalysen i dette arbeid  

Under ett bruker jeg betegnelsen fenomenologisk-hermeneutisk opplevelsesanalyse om 

arbeidets metode. Utgangspunktet er fenomenologisk. Det er en ambisjon å vektlegge det 

empiriske, ”å gå til saken selv”, og som forsker forholde seg åpent og undrende til det som 

gradvis kommer frem gjennom møtet med stien, menneskene, opplevelsene og samtalene. 

Spørsmålene som arbeidet søker mot å gi perspektiver på er vide og komplekse, hensikten 

med det er at å skape rom for at uforutsette spørsmål og sammenhenger kan dukke opp 

underveis i prosessen. Det fenomenologiske ligger som en grunntone i tilnærmningen og 

sikter mot å utforske menneskers møte med stien og stiens omgivelser, deres subjektive 

opplevelser og erfaringer så åpent og undrende som mulig. Samtidig siktes mot å fortolke og 

forstå de samme menneskers møte med stien i lyset av deres egen bakgrunn, den kultur vi er 

en del av, stiens omgivelser og så videre. Hermeneutikken gir grunnlaget for fortolkningen 

og å gripe forforståelsen.  

Den fenomenologisk-hermeneutiske opplevelsesanalysen bygger på 3 sammenhengende 

undersøkelsesprosesser som på hver sin måte er nødvendige for å komme nærmere en 

helhetlig og kompleks forståelse av menneskets møte med den tilrettelagte turstien. Den 
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 Jeg tenker her på den del av prosjektet som både beskriver og reflekterer over de pedagogiske, 

forvaltningsmessige og politiske sider av stiene. 



48 
 

første prosessen er forskerens egen prosess og analyse av turstier. Denne prosessen har i 

tråd med Nagbøls opplevelsesanalyse vært en stadig refleksjon mellom stien, min 

opplevelse, omgivelsene, teoretiske perspektiver og felleskulturelle mening som den 

kommer frem i tekster og dokumenter (politiske dokumenter, forvaltnings dokumenter, 

organisasjoner tekster etc.) En bevegelse mellom forskerens egen bakgrunn, opplevelsen og 

det nettverk av mening som opplevelsen er vevd inn i. Hensikten har vært å skape dybde i 

spørsmål og perspektiver knyttet for det første til de metodiske valgene som prosjektet 

bygger på, og dernest i møtet med samtalepartnerne og stiene.  

Denne første prosessen kan ikke stå alene, og det er igjennom denne prosessen at forskeren 

kontinuerlig løfter refleksjonen over egen forforståelse inn og hele tiden utfordrer seg selv til 

å stille spørsmål om hvorfor jeg ser det og opplever det som jeg gjør. 

Den andre prosessen er vandringene og samtalene med utvalgte samtalepartnere på 

kyststien. I denne prosessen valgte jeg ut samtalepartnere ut fra to hovedkriterier:  

1. Mennesker med antatt god evne til å samtale om følelser og opplevelser, som kunne 

sette ord på tanker og refleksjoner omkring naturen, stien, opplevelsen. 

2. Mennesker med ulik yrkesmessig bakgrunn for å fange opp forskjeller i opplevelse 

som kan knyttes til den utdanning og det yrke vi har.  

Den tredje prosessen er oppfølgingssamtalene med hver enkelt samtalepartner, hvor egen 

livshistorie og bakgrunn settes i relasjon til opplevelsen, og mer generelt den enkeltes 

relasjon til natur.  

Prosessene er vevd sammen og krever at man som forsker er villig til å stille seg et sted og 

derfra forsøke å se i om ikke alle, så i hvert fall flere retninger, i erkjennelse av situasjonenes 

kompleksitet. Dernest mener jeg at det har vært vesentlig for arbeidet som foreligger at 

perspektivene har fått lov å utfolde seg gradvis og utvikles i samspill mellom empiri og teori.  

Avhandlingens videre gang vil bære preg av nettopp dette. Jeg har tillatt meg å la 

perspektivene få plass og utfolde seg som tekst der hvor det synes mest logisk for å 

oppbygge en rød tråd og en god struktur for vandringen gjennom kompleksiteten. 

Vandringen begynner med stien. Hva er en sti?   
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3 En sti, en tursti, en turveg, en veg    
 

Gamle stier er altid kjære!  

    Dansk ordtak 

 

Et av de første spørsmålene som krevde min oppmerksomhet var hva en sti er. Hva forstår vi 

ved en sti og hvilke forventninger og tanker ligger det knyttet til begrepet sti. I lyset av stien, 

hva er da en tursti? Kan jeg kjenne forskjell på en sti og en tursti? Og når kalles det en 

turvei? Gangsti? Sykkelsti? Vei? Skogsvei? Tråkk? Ridesti? Kjerrevei? Rullestolsti? Kultursti? 

Natursti? Folkesti? Og hvilken betydning har benevnelsen? Vet jeg, kan jeg kjenne på 

kroppen om jeg går på sti, gangsti, tursti, folkesti? Hvis jeg er blind kjenner jeg da 

forskjellen? Hvordan skal jeg kjenne forskjellene, og hvilken betydning har de for 

opplevelsen? Er det forskjell på den opplevelsesmessige hensikten knyttet til turveien som 

anlegg sammenlignet med turstien? Skal vi oppleve det samme og skape den samme 

relasjon til naturen gjennom turen på kyststien uavhengig av om vi ferdes til fots eller på 

sykkel?  

 

Hva forbinder vi med en sti 

Når det gjelder stier og tilrettelegging jobber det offentlige ut fra grader av tilrettelegging og 

ser det i forhold til en hel rekke faktorer knyttet til naturforhold, kultur, bebyggelse, bruk av 

området og så videre. I dette bildet er det en side ved tilretteleggingen som ikke er reflektert 

i særlig grad i forvaltningen, og det er hva det er tenkt mennesker skal oppleve når de ferdes 

på de ulike stiene eller turveiene.  

Det er enkelt å se at forvaltningen står overfor en krevende og kompleks utfordring når det 

skal tilrettelegges. Det er også helt klart at det å bringe inn menneskers opplevelse og 

meningsdannelse øker kompleksiteten betydelig. Samtidig er dette kanskje det vesentligste 

sett i lyset av at det offentlige/samfunnet forventer at mennesker gjennom å være i naturen 

får et utbytte som for eksempel styrker helsen og øker miljøbevisstheten. Så vidt jeg kan lese 

ut av forskjellige offentlige dokumenter, så forholder man seg i forvaltningen ikke til sti-

begrepet, men velger å flytte fokus til begrepene tursti og turvei i stedet.  

Direktoratet for Naturforvaltning35 bruker følgende definisjoner: ”Turstier er traseer for 

ferdsel til fots som er ryddet for vegetasjon, men uten eller liten grad av opparbeidelse av 

grunnen. De er vanligvis merket.” og ”Turveger er traseer for ferdsel til fots, eventuelt med 

sykkel, rullestol, barnevogn eller liknende som er ryddet for vegetasjon. Grunnen er godt 
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opparbeidet med et toppdekke som gir jevn overflate.” Friluftsetaten i Oslo bruker en 

nivådeling av stier og turveier, som de har systematisert i forhold til opparbeidelsesgrad og 

tilrettelegging. Fra nivå 1, som er stier som ikke er særlig tilrettelagte, men naturlige stier. Til 

nivå 5, som er asfalterte turveier. 

Dette er jo på mange måter forståelige grep, men blir ikke mindre vanskelig i det øyeblikk 

man spør etter hva en sti da er, hva vi vil med stiene og hva tankene bak tilretteleggingen er. 

Hva er det menneskene skal oppleve her, og hva er det vi tror opplevelsene gjør med dem? 

Hva betyr naturopplevelse? Gir alle stier, turstier og turveger de samme grunnleggende 

naturopplevelser og bygger en relasjon til natur? Og når dette settes i relasjon til den 

offentlige politikk knyttet til friluftsliv og den betydningen naturopplevelsen tillegges, blir det 

tydelig at det her er tale om ulike nivå som ikke er sett i forhold til hverandre. Dette viser 

også at stiene tilhører et av de områdene både politikere, forvaltning og folk flest tar for gitt, 

hvor vi synes å tro at det eksisterer en form for felles bevissthet om hva en sti er, og ut fra 

det er i stand til automatisk å sortere ut andre kategorier mellom sti og motorvei. På samme 

måte mener jeg det forholder seg med naturopplevelse. Vi vet alle hva naturopplevelse er, 

men samtidig er det vanskelig å si hva presiserer hva som ligger i slike opplevelser hvis vi skal 

gå dypere inn i dem.  

Hvordan ulike ferdselsårer benevnes er først og fremst av forvaltningsmessig interesse fordi 

det naturligvis sier noe om hvilken form for forvaltning som er tenkt, graden av 

tilrettelegging eller hensikt med anlegget. I denne sammenhengen er det av interesse fordi 

det kan tydeliggjøre hvordan forvaltningskategoriene materialiseres i landskapet, og hvilken 

mening som skapes i menneskets møte med de ulike stiene. Hvordan stiene oppleves og 

erfares av den som ferdes på dem og hvordan de kroppsliggjøres. Hvilken bevissthet 

turgåeren har i forhold til stiene, og hvilken bevissthet forventes det at turgåeren har.  

 

Stien trer frem 

Hva er en sti? spurte jeg mine samtalepartnere. 

”Når jeg hører ordet sti, så er det en sånn smal sak med lyng på begge sider og så er den 

sånn myk og god og så er det en sånn masse sånn tre røtter rundt som strekker seg over.”36 

”En sti er vel det som der du må gå altså det som du da går til fots eller rir altså det er noe 

som ikke er kjørbar. Jeg tenker en vei er en vei og en sti er en sti. Så jeg tror jeg har en rent 

operasjonell distinksjon der. Vei er tilrettelagt for å kunne kjøre på og den har også helt 

andre kvaliteter enn stien. Stien kan gås og sykle kan du gjøre, men da sykler du på den stien 

som er der, altså stien er tilrettelagt for og blitt til fordi folk har gått den eller at den er rydda 

slik at den er fremkommelig til fots…”37 
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Jeg fikk omtrent samme svar på mitt spørsmål, uansett hvem jeg spurte. Nesten samtlige 

viste stiens bredde med hendene frem for seg (30 – 40 cm) og sa noe i retning av en sti er en 

liten sak med jord og litt røtter og stein innimellom, og så vokser det lyng og slikt på sidene. 

En sti har et naturlig opphav og er noe man går til fots. 

 

Stiens kvaliteter  

I gjennom samtalene blir sider ved stien og stiens ulike kvaliteter tydeligere etter hvert. 

Kvaliteter som føyer seg inn i stien og gradvis utfyller forståelsen av hva en sti er, og hvilken 

betydning stien har for mine samtalepartnere. 

”Noen ganger så er det trygt å ha en sti. Spørs hvordan landskapet er men er det veldig i en 

skog for eksempel, hvor det er lite oversikt, litt tett skog så har jeg ikke oversikten og veit ikke 

helt hvor man komme. Da når man går på stien da vet man at hvor vi er og vi klarer å komme 

oss tilbake igjen.”38 

Flere opplever at stien gir trygghet. Stien er et holdepunkt på den måten at du vet at stien 

leder deg frem til et sted eller tilbake til der du kom fra. Stien gir en opplevelse av trygghet i 

kraft av at vi vet at her har gått folk før oss. Her har det gått noen før meg, derfor stoler jeg 

på at stien leder meg frem til der jeg skal, eller til et sted hvorfra jeg kan komme hjem igjen. 

Trygghetsfølelsen blir tydeligere når en ferdes et sted en ikke er kjent og i terreng hvor det 

er vanskelig å få oversikt, tett skog og veldig kupert terreng.  

”Jeg opplever også at en sti gir en slags fellesskapsfølelse da. Fordi at du vet at mange har 

gått der og mange vil gå der. Det som noen ganger når man går utenfor sti da kan man jo 

føle at nå har jeg vært på et sted helt sånn urørt og det blir en annen opplevelse.”39 

Stien binder oss sammen og gir også en trygghetsopplevelse gjennom bevisstheten om at 

mange har gått der før deg og mange kommer til å gå det etter deg. Enkelte beskriver dette 

som at en sti gir en følelse av å gå inn i et menneskelig fellesskap og at man blir en del av en 

helhet.  

I kontrast til opplevelsen av trygghet og fellesskapsfølelse nevnes opplevelsen av å gå 

utenfor stien, vekk fra stien, hvor dette med spenning, å gå i ukjent terreng, oppleve seg som 

alene i møtet med naturen, opplevelsen av det urørte og utforskende kommer i fokus.  

”Det der å gå på en ny sti det er jo nesten sånn tenker jeg at det er som å leie noen, man skal 

et sted. Stien vil vise meg veien et sted som jeg ikke har vært på før og da blir det en masse 

overraskelser selvfølgelig underveis”40  

”En sti er en mulighet. Sti som transport eller invitasjon til opplevelse”41 
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I sammenheng med at stien gir en følelse av trygghet gir den samtidig en opplevelse av 

mulighet. Stien er en mulighet til at komme seg frem til steder man ikke har vært før, stien 

er en mulighet for å oppleve noe nytt, stien er en mulighet for å kunne ta seg frem i et 

vanskelig terreng. Stien strukturerer landskapet slik at vi kan orientere oss, velge sti og finne 

frem dit vi ønsker. Enkelte fremhever spesielle sider ved stien som skaper muligheter for 

ulike opplevelser enten de løper, går eller sykler.  

”Jeg har jo så mange opplevelser; jeg liker å springe, jeg liker å gå på ski, jeg liker å sykle i 

terrenget og da er sti jo ekstremt viktig. Så da får du et sånn teknisk element ved en sti.  

Komme seg opp den kneika eller ned eller over den stein og rundt, men uansett så er det jo 

utsikt eller det å se noe. Altså, stien bringer meg til en plass. Fin plass en bekk eller et drog, et 

dropp, eller en utsiktsplass eller et eller annet… så veldig mange sykkelturer eller 

springeturer, så blir det å bruke stien dit, for der er det så immari fint.. og så har du med deg 

alt det på turen… ”42 

Flere fokuserer på at stien gir oss en mulighet til å velge. Sitatet tydeliggjører at stien 

inneholder flere opplevelsesmuligheter, men at det nettopp avhenger av hva vi selv legger 

inn i opplevelsen. Vi velger vårt fokus på stien og på hva vi vil ha ut av turen på stien.  

Samtidig preges valget naturligvis av de mulighetene som stien gir. Sitatet ovenfor 

tydeliggjører dette gjennom fokus på stiens ”tekniske element”, utsiktspunkt og steder. 

Stedene som stiene fører til har ofte en historie. 

”Det er en sti rett ved der jeg bor, som går gjennom sånn type skog som jeg liker å gå i. Det 

er sånn glissen furuskog og opp på en rygg og der har det vært en gammel bygdeborg, så vi 

går igjennom restene av ruinene fra den. Det er en bygdeborg fra 600 tallet, og det er 

tilrettelagt der fordi det står et skilt om at der har dette vært en gammel bygdeborg, men 

ellers så er det ikke noe skilting og de har ikke gjort noe med stien. Den her er det nok rett og 

slett hvordan det ser ut som er fint, men også at jeg ser at den er vel gått, at folk bruker den, 

og at området har vært brukt da helt sikkert siden før 600 da, og jeg blir glad av å vite at så 

mange i mitt nærområde faktisk bruker skogen, samtidig så ser jeg ikke så mange og det er 

også bra – hvis det hadde vært fryktelig mange så hadde det ikke vært så fint de heller.”43 

Stien som en forbindelseslinje til fortiden og kulturhistorien er noe alle mine 

samtalepartnere vektlegger, og at de gjennom å gå stien samtidig skaper seg et bilde av 

hvordan mennesker har levd i området tidligere. Mine samtalepartnere ser etter spor av 

menneskelig aktivitet i landskapet og relaterer seg til livet som hadde utfoldet seg i området 

tidligere. I sitatet ovenfor er det tale om en sti som en av mine samtale partnere foretrekker 

å gå og som hun ofte vendte tilbake til både konkret og i tanken.  
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For å komme ennå nærmere hvordan vi oppfatter hva en sti er, og hvordan vi avgrenser 

begrepet sti i forhold til andre ferdselsårer, spurte jeg mine samtalepartnere om de hadde 

en sti som de følte seg knyttet til, som de bar med seg.  

”Jeg har også opp igjennom tiden hatt veldig mange stier. Akkurat nå, har jeg en sti som jeg 

liker ekstra godt. Da går jeg først inn på en sånn brei sti som jeg egentlig ikke tenker på med 

sti, det er egentlig for meg litt mer vei. For jeg har også assosiasjoner til bitte liten vei eller 

sti, men jeg går da ut av den store stien og inn til venstre. Da kommer jeg liksom inn i 

naturen på en annen måte synes jeg.. og det som er så godt med den stien der, er at da kan 

jeg få gå alene. For det er ikke så ofte jeg møter folk der og det synes jeg er litt deilig, og så 

blir det på en måte en liten rundtur jeg slipper å gå tilbake samme veien. Da kan jeg gå i et 

annet landskap tilbake så – jeg synes alltid det har vært en fin tur når jeg går på den stien. En 

god opplevelse..”44 

 ”En sommer jeg var på en seter på fjellet over tregrensen som det var sånne tråkk. Det kan 

jeg gjenkjenne for mitt indre bilde, og det gir meg ro og hvis jeg er redd eller hvis jeg… ja på 

en eller annen måte er det for meg et veldig godt og trygt sted, som jeg kan vende til hvis det 

er noe som er vondt eller. Og der er det sånn, at jeg kan se for meg den steinen der og 

stubben der og den lyngen og sånne detaljer. Men også hvor horisonten er. Jeg kan se 

landskapet for meg”.45 

”Nei ikke en sti, men sti – og det har litt, - altså når jeg hører ordet sti, så er det en smal sak 

med lyng på begge sider og så er den myk og god og så er det en masse tre røtter rundt som 

strekker seg over. Etter hvert som jeg har flyttet rundt forbi på ulike steder så har jeg ofte 

hatt stier men ikke en spesiell sti. Stien, er en veldig god greie, som faktisk får meg ut og får 

meg til å springe som jeg liker når jeg er kommet over en viss terskel da. Men det må være sti 

for å greie å få meg til det. En sånn type sti det er en skogs sti eller opp mot fjellet. Ja. men 

det der bilde, det indre bilde av stien med de her røttene. Så driver jeg selvsagt å snubler men 

det er en veldig sånn og følelse under beina…”46 

Ingen av mine samtalepartnere hadde en merket sti eller større sti som sin foretrukne sti 

eller som en sti de bærer med seg gjennom livet. Jeg mener at beskrivelsene av den 

foretrukne stien og den stien som man bærer med seg, forteller ganske godt hvilken 

oppfattelse eller indre bilde vi har av hva en sti er, og at de ulike perspektiver på stien som 

kommer frem gjennom samtalene utfyller forståelsen av begrepet sti som det lever i 

menneskers hverdagsspråk. Ofte fremheves poenget med at vi ser det vi har lært å se, og jeg 

forestiller meg at jeg gjennom å ta med mine samtalepartneres forståelse av stien vil være 

bedre i stand til å sortere ut og forstå opplevelser knyttet til den mer tilrettelagte sti.  
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En sti erkjennetegnet ved at: 

 Den er smal (30-40 cm), det vokser gress og lyng langs kanten og det kan være røtter 

og stein inn imellom. 

 Man ferdes til fots 

 Den gir trygghet og fellesskapsfølelse 

 Den er en mulighet og en veiviser til steder og opplevelser 

 Den forbinder fortid og nåtid og gir oss en plass i helheten 

 Vi bærer ofte stiene med oss gjennom livet, enten konkrete stier fra steder vi liker å 

være, eller en bestemt type sti som vi oppsøker de nye stedene vi kommer. 

Det bildet som tegner seg av en sti, sett med mine samtalepartneres blikk, er i høy grad 

fokusert på de iboende kvaliteter en sti rommer og de stemninger den skaper hos den som 

går stien. En sti oppfattes som mer enn en fysisk fremtredelse. En sti er en forbindelseslinje 

mellom det fysiske, det følelsesmessige, det handlingsrettete, det felleskulturelle og det 

forgangne. Slik sett ser det ut som at stien er langt mer enn en trasé for ferdsel til fots som 

er ryddet for vegetasjon, lite opparbeidet og vanligvis merket når vi spør det enkelte 

menneske. 

Mine samtalepartneres tanker om hva en sti er, viser også at vi når vi går på en sti går inn i 

en helhet, hvor det fysiske, kroppslige, følelsesmessige og kulturelle spiller sammen. I det 

følgende kapittel vil jeg dvele litt ved de ulike nivå og sider ved stien som treder frem når vi 

vandre på stien.  
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4 Å være på stien 
 

Sandheden ”bor” ikke blot i det indre menneske, eller rettere, der findes 

intet indre menneske, mennesket er i verden, og det er i verden, det 

erkender sig selv. Når jeg fra den sunde fornufts eller fra vitenskabens 

dogmatik vender tilbage til mig selv, er det ikke en kerne af indre 

sandhed, jeg finder, men et subjekt uløselig knyttet til verden (Merleau-

Ponty 1999:21.) 

 

Å være på stien, er å være en del av en helhet. Fra denne helheten kan det trekkes tråder i 

mange retninger som hver for seg beskriver vesentlige sider ved opplevelsen og 

erfaringsdannelsen på stien. Til sammen skaper nettverket av tråder den helheten som 

opplevelsen er. Jo lengre jeg arbeidet meg inn i denne helheten, desto vanskeligere ble det å 

skille mennesket fra omgivelsene, naturen fra kulturen, naturopplevelsen fra opplevelsen av 

sosiomaterialiteten og så videre. Stien, omgivelsene, handlingene, kroppen og 

tilstedeværelsen vever helheten i opplevelsen og erfaringsdannelsen sammen, og det vil 

alltid være tale om komplekse sammenhenger.  Noen av trådene i veven lar seg beskrive 

hver for seg, men det er viktig å understreke at selv om de lar seg beskrive for seg selv, er 

hver enkelt tråd alltid vevd sammen med de andre trådene. La meg gi et eksempel. En av 

trådene som har betydning for helheten er den historiske. Det lar seg gjøre å beskrive stiens 

historie tilbake fra tidenes morgen. Hvordan ble stien til og hvordan ble den formet opp 

igjennom tiden, hvem brukte stien, hvilke hendelser fant sted her, hvordan har omgivelsene 

rundt stien endret seg og så videre. Stiens historie er nødvendigvis vevet sammen med 

menneskenes historie og kan beskrives for seg, men må forstås i sammenheng. I det 

øyeblikket at en går stien, går han eller hun også i historien, og ulike lag av stiens historiske 

fortelling trer frem og blir synlig eller lar seg fornemme av den som går. Igjen er hva som 

oppleves og oppfattes av den som går avhengig av det som han eller hun har med seg på 

turen for eksempel i form av utdanning, tidligere erfaring og kunnskap om stedet hun går. Et 

annet eksempel er materialiteten og stiens tilrettelegging, den kan beskrives som klopper, 

stabilgrus, skilt etter standard utforming, ryddebredde, stigning, terrengtype og så videre. 

Men det er først i det øyeblikket at stien blir gått av noen, at materialiteten trer fram og får 

betydning for opplevelsen.   

Når vi nærmer oss stiens verden og gradvis går dypere og dypere inn i denne verdenen, 

dukker mange ulike lag frem. Til sammen skaper lagene grunnlaget for opplevelsen eller 

opplevelsens kontekst om man vil. Først ser vi landskapet. De store linjene, overflaten. På 

kyststien er det landskapet innlandet med trær og krattskog, svaberg, strand, hytter, steiner 

og små øyer, havet og horisonten. Så ser vi stien, hvor den går. Følger den med blikket som 
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en retning, en linje i landskapet, vi følger den med blikket så langt vi kan, ser etter blå 

merker. 

Jeg har gått noen runder på hvordan jeg kan skrive mine kapitler for å få helheten, 

kompleksiteten og sammenhengene frem uten at alt fremstilles i KAOS, og uten at alle 

perspektiver skal komme først og skrives parallelt. Derfor innledes den mer substansielle 

delen av avhandlingen med dette korte kapittelet: ”Å være på stien”, om helhet, 

kompleksitet og sammenheng i den levde erfaringen med stien for å vise hvordan ulike nivå 

og ulike sider ved stien, stiens omgivelser og stiens kontekst inngår i helheten og fyller 

opplevelsen med innhold.  

Stien går i et landskap som først og fremst kan beskrives som natur. Naturtype; kyst, skog, 

fjell, elv, kulturlandskap. Stiens kontekst kan da beskrives gjennom naturforholdene: 

geologiske forhold, planter, dyreliv, jordsmonn, vann, bekker og elver, klima og så videre. 

Dette kan være en beskrivelse av slik det ser ut nå, og en beskrivelse av hvordan naturen har 

utviklet seg opp gjennom historien. De naturgitte forholdene veves sammen med historien 

om menneskets bruk av landskapet fra steinalderen og frem til våre dager, og grensen 

mellom naturen/ naturlandskapet og kulturlandskapet er vanskelig å trekke. 

I landskapet avleses tidligere tiders bruk av naturen; bosettinger, svedjebruk, åkerbruk, dyr 

på beite, gravrøyser, helleristninger, forsvarsanlegg, fangstanlegg, steingjerde, fiskeri – 

havneanlegg, ferdselsårer (stier, veger), broer, demninger. Og stiens verden kan dermed 

beskrives fra både naturgitte forhold og kulturhistoriske spor. Historien trekker dermed også 

med seg spesielle hendelser, materielle, samfunnsmessige, politiske, forvaltningsmessige, 

kulturelle og sosiale forhold som hver for seg er materialisert i landskapet som avtrykk av 

levd liv. Dagens strandsoneproblematikk, hyttelandskap, campingplasser, båthavner, 

naturreservat, friområder, tilrettelagte stier er materialiseringer av vår tids levde liv, 

kulturelle, samfunnsmessige og politiske forhold.  

Stiene i landskapet kan beskrives og forstås som utviklingslinjer, avtrykk av menneskers 

bosetting, ferden og viktige steder i landskapet. Gjennom å følge stiene fra ”tidenes morgen” 

er det mulig å belyse hvordan utvikling og utviklingsprosesser i kulturen, i landskapet og i 

mennesket henger nært sammen, er vevet inn i hverandre og delvis betinger hverandre. For 

eksempel kan vår tids demokratisering avleses i naturen i form av allemannsretten, 

tilrettelagte stier, merking, offentlig adgang til strandsonen, friluftsliv for alle – universell 

utforming av turstier. Sistnevnte kan også leses som avtrykk av at vi lever i en globalisert 

verden. Universelt utformete anlegg og stier har for lengst blitt tatt i bruk i andre deler av 

verden (USA / New Zealand), og nå ser vi i stigende grad at turstier i hele Norden utformes 

etter samme mal. Forvaltere og embetsmenn reiser ut i verden og lærer hvordan man gjør, 

for så å vende hjem og overføre verdier, holdninger, retningslinjer, konstruksjoner og 

arbeidsmåter til hjemlige forhold.  
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Stiens verden kan også beskrives som et avtrykk av vår tids naturpolitikk knyttet til biologisk 

mangfold, rødlistearter, sjeldne biotoper, slitasje, erosjon, naturvern, kulturminnevern som 

hver på sin måte kommer til uttrykk gjennom stiens plassering i landskapet og stiens 

tilrettelegging. Eller stien kan leses som et avtrykk av dagens helsepolitikk hvor det er et mål 

at mennesker er fysisk aktive (10.000 skritt om dagen), hvilket resulterer i en langt mer 

ekstensiv og omfattende tilrettelegging i nærmiljøet.  

Sosiale og kulturelle perspektiver kan (også) hentes frem gjennom å studere stiens brukere. 

Hvem er de? Hvor mange bruker stien? Hvor kommer de fra? Utdanning, økonomi, klasse, 

kjønn, motiver for å gå på tur der.  Hva synes de om stien, om terrenget, om 

tilretteleggingen? Hva legger de merke til? Stiens verden kan tydeliggjøres som beskrivelser 

av menneskers bruk av stien. Hvordan kler man seg for å gå her? Turklær, joggetøy, støvler? 

Går man, sykler, går med barnevogn eller?  

Det lar seg gjøre å beskrive stiens verden som noe ”der ute”. Men i og med at det er tale om 

hvordan menneskets brukende omgang med naturen materialiserer seg i landskapet både 

før og nå, så veves de naturgitte forhold sammen med de kulturelle, menneskeskapte 

forhold. Det er derfor vesentlig å se at naturen ikke er avgrenset, men strekker seg helt inn i 

kulturen og mennesket og omvendt. Det er i denne sammenvevning at stiens verden viser 

seg. Omvendt kan vi heller ikke studere menneskets opplevelser på stien uten å se hvordan 

mennesket strekker seg ut gjennom kulturen i naturen og blir en del av omgivelsene.  

Naturen og kulturen i stiens verden kan således ikke studeres uavhengig av den som ser og 

opplever.  En beskrivelse av stiens verden er således basert på sammenskrivningen av 

forskjellige menneskers blikk på landskapet. Beskrivelsen av kyststilandskapet er farget av 

geologene som har gått i området og snudd på hver eneste stein. Det er farget av biologene 

som har studert og talt alle de forskjellige plante- og dyrearter. Det er farget av arkeologene 

som har gravd og funnet spor av fortiden. Det er farget av historikerne og etnologene som 

forteller alle historiene om menneskene i landskapet. Det er farget av bonden og fiskeren 

som har hatt sitt daglige virke her. Det er farget av sommergjestene som befolker hytter, 

campingplasser og båthavner, og det er farget av samfunnsmessige verdier og holdninger til 

hva som skal oppleves. Alle de personlige historier og erfaringer skrives sammen og 

materialiseres i bøker, brosjyrer og informasjonsskilt. Men fortsatt oppleves og erfares stiens 

verden på ny hver gang den blir gått av noen. Hver gang smelter stiens verden og den 

personlige verden til den som går der på stien, sammen og skaper opplevelsen. 

Den personlige verden kan på samme måte som stiens verden beskrives for seg. Hvert enkelt 

individ kan karakteriseres ut fra sin plassering; biologisk og personlig, i det fysiske rom og i 

det sosiale rom. Det biologiske går på faktorer som kjønn, alder, fysisk funksjonsnivå og 

kapasitet. Det personlige omfatter vår ”livshistorie”, det er vår tro, vår overbevisning og 

mentale forestillinger om livet. Det er barndommens og sjelens landskap. Det går på våre 

følelser, evner, kunnskaper, ferdigheter, erfaringer og forventninger. Det fysiske rom 

beskriver utgangspunktet i den enkeltes ”fysiske plassering i verden” – bosted, arbeidssted, 
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fritidssteder, feriesteder. Det sosiale rom omfatter kategorier som kultur og klasse, 

oppvekstvilkår, utdanning /fag og interesser mv.  

Alt dette sammenfattes naturligvis i den enkeltes livshistorie og lar seg ikke deles opp og 

kategoriseres i det virkelige livet.  Møtet med naturen og naturopplevelsen preges av 

individuelle, kulturelle og sosiale faktorer, og sist, men ikke minst preges menneskets møte 

med naturen av det som kommer oss i møte – naturen, tilretteleggingen, landskap med 

kulturspor, været, de andre omkring oss og så videre. I dette møtet formes opplevelsen og er 

betinget av nettopp den kompleksitet av faktorer som knytter seg til de tre nivåer; det 

individuelle, det felles kulturelle og omgivelsene. Naturen og landskapet danner på mange 

måter grunnleggende vilkår for vår væren i verden, både som enkeltindivider og som 

kulturelle fellesskap. 

Uansett hvor mye kulturell påvirkning som danner grunnlaget for et menneskes opplevelse 

av naturen, er det gjennom kroppen og i den direkte og umiddelbare samhandling med 

omgivelsene at naturen og landskapet erfares. Hvilket også minner oss om at ett og samme 

fysiske miljø ofte oppleves og forstås ulikt for ulike mennesker. I det virkelige livet utfolder 

livshistorien til ethvert menneske seg som en vedvarende prosess vevet inn i en kontekst av 

landskap, kultur og sosiale relasjoner og personlige erfaringer. På samme måte som stiens og 

stiens omgivelsers historiske lag bygges enkeltmenneskets forhold til stien lagvis etter vert 

som vi igjennom et livsløp går stiene i forskjellige livsfaser og med ulike tilknytninger til 

stien(e)/området i de forskjellige livsfaser. Varierende tilknytninger gir også forskjellige 

erfaringer av stien; om man har hytte eller campingvogn i området, er fastboende eller 

”farende fant”. Tilknytninger som også kan variere over tid.  

Utgangspunktet for den komplekse forståelse er menneskets kroppslige væren på stien i 

verden, og den relasjon som dér skapes mellom menneske og omgivelser. Gjennom kroppen 

sanses og erfares verden. Det er gjennom vår direkte kroppslige tilstedeværelse på stien at vi 

opplever og gjør oss erfaringer og relasjonen mellom kroppen, stien og omgivelsene skapes. 

Merleau-Ponty tydeliggjør at erfaringen av å eksistere i verden er noe mennesker først og 

fremst har, gjør og er som kropp (Merleau-Ponty 1945/ 1962). Menneskets eksistensielle 

grunnvilkår er den kroppslige tilstedeværelse i verden. Det er gjennom kroppen omgivelsene 

og verden sanses, forstås og omsettes til erfaring og bevissthet. Dette understreker 

menneskets relasjon til sine omgivelser. Vi er innfelt i verden og verden tas inn gjennom 

kroppen. Vi går på stien og i kroppen sanses omgivelsene, vinden mot huden, solen i fjeset 

gjennom føttene kjenner vi underlaget – svaberg, grus, gress, sand, røtter, stein. I kroppens 

dyp sanses kroppens samspill med omgivelsene; om underlaget er skrått eller sleipt slik at vi 

holder balansen, hvordan kroppen er orientert i rommet. Gjennom syn, hørsel, lukt, smak, 

taktile, kinestetiske sanser og dybdesensibilitet (propriosepsjon) skapes relasjonen og 

sanseinntrykkene skaper grunnlaget for opplevelsen i hver enkelt av oss. Vi fornemmer 

historien. Vi går i fotsporene til de som har gått her før oss, lever oss inn i livet til de som 

bodde her tidligere. Vi hører fuglene og plukker blomstene, ser plantene, formene og 
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fargene. Vi er aldri bare et subjekt – vi er alltid i relasjon, vi kan ikke løsrives fra omgivelsene. 

I en uopphørlig strøm av sansning dag og natt, ute og inne tas verden inn og omsettes i hver 

enkelt av oss. Merleau-Ponty bruker uttrykket at mennesket bebor verden eller uttrykket 

”væren-i-verden” (Merleau-Ponty 1945/ 1962).  I en studie av stiens verden vil det enkelte 

menneskes opplevelser kunne tydeliggjøre samspillet med stien og omgivelsene. Hvordan 

den enkelte forbindes med omgivelsene, hvordan relasjonen skapes og hva som synes å 

være sentralt for opplevelsen og hvordan opplevelsen kroppsliggjøres.  

Opplevelsen og kroppsliggjøringen av stiens verden kan beskrives gjennom det enkelte 

individs opplevelser og erfaringer, men disse må igjen forstås ut fra omgivelsene (natur- og 

kulturlandskap, materialitet, det flyktige som for eksempel lys, luft, lyd og de sosiale, 

kulturelle, historiske og politiske sammenhenger). 

Den enkeltes opplevelser og erfaringer er naturligvis subjektive, men ikke nødvendigvis 

enestående. Den enkeltes opplevelser og erfaringer er innleiret i felles kulturelle menings- 

og betydningssystemer, og opplevelsen farges eller preges av dem vi går sammen med. Det 

er derfor også meningsfullt å beskrive stiens verden gjennom studier av det felles kulturelle 

som den enkelte bærer med seg inn i opplevelsen. Her tenker jeg for eksempel på de 

verdiene og holdningene vi knytter til det å gå på tur. Gjennom de siste 150 år har vi i Norge 

utviklet det vi kan kalle en friluftslivs- og turkultur som gir oss felles normer for hvordan man 

går på tur. Hvordan man kler seg kan være et eksempel; vi kjøper turbukser og turjakker, tar 

på oss ull innerst, bruker solide tursko og så videre.  Studier av turkulturen er også en av 

trådene i veven som stiens verden utgjør. Jeg nevnte også betydningen av hvem vi går på tur 

med. De sosiale, mellommenneskelige relasjoner på tur i stiens verden både preger og farger 

opplevelsen til den enkelte. Hva som skjer i en gruppe på tur, hvordan rytme og stemning 

preger sansning og opplevelse, hvilken betydning det har, hva de andre gjør og ser.  

Neurologisk forskning på speilneuroner tydeliggjører hvordan vi er neurologisk forbundet og 

speiler oss i hverandre (Gallese 2005, Bråten 2007).  

Det sier seg selv at en studie av menneskers opplevelser på stien ikke kan omfatte alt som er 

relevant og ta med alt som kan trekkes inn, men samtidig er det nødvendig for meg å tørre 

nærme meg en høgere grad av kompleksitet enn jeg har funnet i andre studier. Å ta et 

empirisk, kroppslig utgangspunkt for forståelsen av hvordan tilretteleggingen av turstier 

skaper premisser for hvordan vi opplever og forstår natur, må nødvendigvis bety en studie 

av flere sammenhenger.  Når jeg ”tar tak i stien og trekker den med meg”, så kommer hele 

kompleksiteten med: Alle de stier den trekker med seg, naturen, kulturen, menneskene, 

verden. Det er som å trekke i en tauende, og gradvis nærmer du deg en enorm floke hvor alt 

er filtret sammen, og da er det bare å begynne å nøste opp! Jeg har jobbet ut fra 

nedenstående forenklete modell av opplevelse og erfaringsdannelse:  
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Modellen tar utgangspunkt i det enkelte individ og individets opplevelse og 

erfaringsdannelse. Utgangspunktet for opplevelsen er menneskets primære væren i verden 

hvor vi gjennom sansning, emosjon og umiddelbar, primær kognisjon er til stede i verden. En 

relasjon preget av selvfølgelighet eller nødvendighet, og nærvær og sammenheng. Gjennom 

en stadig prosess av persepsjon, refleksjon, erfaringsdannelse og handling utvikler vi oss i et 

stadig samspill med omgivelsene. Omgivelsene kan da på den ene siden beskrives gjennom 

den sosiale, kulturelle, åndelige, historiske og politiske kontekst som vi er en del av og på 

den andre siden beskrives gjennom den på noen måter mer konkrete fysiske side som 

omfatter natur, landskap, materialitet, sosiomaterialitet og flyktige elementer (lyd, lus, luft 

mv).  Hver enkelt av oss har siden vi ble født utviklet oss i samspill med omgivelsene. 

Kroppen må fremfor alt forstås som værende i interaksjon med omgivelsene fordi den selv 

er den mottakelige substans som kontinuerlig mottar impulser fra omgivelsene. Uten 

påvirkning fra omgivelsene ville kroppen være ute av stand til å utvikle seg, kun gjennom den 

gjensidige påvirkningen mellom omgivelser og nervesystem utvikles kroppen. Kroppen er 

veien inn og ut, gjennom hvilken innsiden kommuniserer med yttersiden og omvendt. 

Kroppens interaksjon med omgivelsene begynner således i dannelsen av nervesystemet i de 

ulike nivåer av plastisitet (Andrieu, 1998), og det er gjennom denne brobyggingen mellom 

indre og ytre at subjektiviteten skapes. Subjektiviteten skal da forstås som summen av de 

Natur, landskap, materialitet 

Kontekst: sosial, 

kulturell, historisk, 

politisk 

Primær væren, 

sansning, emosjon, 

kognisjon 

Persepsjon, 

refleksjon, 

erfaringsdannelse 
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prosessene som skiller ut det enkelte menneske gjennom den suksessive kroppsliggjøringen, 

det vil si den gradvise dannelse av kroppen i samspillet med omgivelsene. En 

dannelsesprosess hvor impulser fra omverdenen kroppsliggjøres i en kontinuerlig strøm av 

tilpasning til omgivelsene, regulering av impulser og dannelse av kroppslige strukturer 

(fysiske og mentale).  

Merleau-Ponty bruker begrepet ”egenkroppen” om den levde kroppen (Merleau-ponty 

194571962). Egenkroppen er summen av den suksessive kroppsliggjøringen, det er den 

kropp som det enkelte menneske er. Eksistensen er forankret i egenkroppen, det er 

forutsetningen for at jeg er og kan uttrykke meg i verden. Det er en kropp som holder meg i 

live og det er den kropp som gjør at jeg har erfaringer med verden. At jeg ved å sanse, erfare 

og forholde meg til andre og omgivelsene kan handle og uttrykke meg. Kroppen er altså 

både et biologisk fenomen OG et formbart kulturelt fenomen. Det kulturelle skal her forstås 

som helheten av menneskets omgivelser. 

Modellen viser kompleksiteten i opplevelse og erfaringsdannelse. Den viser at opplevelse og 

erfaringsdannelse er en prosess i hver enkelt som nødvendigvis er forankret i en kontekst 

(sosial, kulturell, politisk, historisk) og knyttet til de fysiske konkrete omgivelser (natur, 

fysiske anlegg).    

Denne korte kompleksitetsbeskrivelsen skal kun tjene til at leseren blir oppmerksom på at 

alle de ulike perspektivene som er nevnt her på hver sin måte, skjult eller åpenlyst har 

betydning for hvordan naturen oppleves, og ha dette i bakhodet når de følgende kapitlene 

leses. Underveis forsøker jeg å trekke inn kompleksiteten, men hvis empirien og 

perspektivene overhodet skal kunne gripes er det nødvendig å skille ulike sider ved 

opplevelsen og helheten i opplevelsen fra hverandre. Alle ovenstående perspektiver kan 

gjenfinnes i empirien mer eller mindre tydelig, men det er ikke mulig å løfte alle perspektiver 

frem. Med utgangspunkt i empirien og en fenomenologisk forankring har jeg konsentrert 

avhandlingen omkring de sidene ved stien, mennesket og naturopplevelsen som er mest 

fremtredende i det empiriske materialet.  

Bevegelsen videre gjennom avhandlingen følger mennesket på vandring på stien og inn i 

stiens verden.  I kapittel 5 eksemplifiserer jeg og redegjør for sammenhengen mellom sti og 

kultur og viser hvordan kulturen til en hver tid materialiseres i stiene og i sitt mangfold 

skaper de fysiske rammene for dagens turstier. I kapittel 6 drøfter jeg materielle og flyktige 

sidene ved stiene og landskapet. Med utgangspunkt i det empiriske materiale viser jeg 

hvordan mine samtalepartnere tydeliggjører betydningen av materialiteten og samspillet 

mellom de flyktige elementene, materialiteten og den som går stien.  

I kapittel 7 utforskes turgåerens kroppslige møte med stien, turen som dialog og 

erfaringsdannelse. Betydningen av vår bakgrunn og utdanning, samt refleksjoner i forhold til 

hvordan vi skaper mening på turen. I kapittel 8 belyser jeg naturopplevelsen og drøfter 

relasjonen mellom menneske og natur, naturens påvirkning og hvordan vi blir medskapere 
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av hverandres opplevelser. I kapittel 9 trekkes flere tråder sammen i en tydeliggjøring av de 

store sammenhengene mellom overordnete politisk, samfunnsmessige nivå, 

forvaltningsnivået hvor politikken omsettes i sti tilrettelegging og den enkelte turgåer. I 

kapittel 10 oppsummeres hovedtrekkene i avhandlingen og konklusjonene trekkes.  
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5 Kulturen i stien og stien i kulturen 

 

Under den synlige skriften av bilveier,                                                                           

traktorveier, skogsveier,                                                                                                             

går en annen skrift: de gamle stiene.                                                                                        

De leder fra dal til dal, fra vann til vann.                                                                                                   

De finner snarveien opp på fjellet.                                                                                                           

De går fra støl til seter fra gard til utmark.   

                                                  Bjørn Tordsson47 

 

Stiene jeg har gått i forbindelse med arbeidet med avhandlingen har hver sin historie som 

ligger nedfelt i stien og omgivelsene. Jeg har gått stiene med oppmerksomheten rettet mot å 

fornemme stiens historie og å ta inn omgivelsene for å få dybde og kontekst i stiens 

fortellinger. Stiene som inngår i refleksjonsgrunnlaget er hver for seg beskrivelser av ulike 

historiske og kulturelle kontekster. Menneskets relasjon til og bruk av naturen til ulike tider 

akkurat der hvor stien går. De iboende kvalitetene og budskapene som ligger nedfelt i stien. I 

stedene langs stien. I omgivelsene og i den konkrete tilretteleggingen knytter seg til dels 

historiske perspektiver og dels nåtidens kulturelle, politiske og forvaltningsmessige 

perspektiver.  

Det som har blitt tydelig gjennom vandringene er hvordan vårt forhold til naturen, 

holdninger, verdier, kultur og handlingsformer materialiseres i stiene. Jeg ser og leser stiene 

som materialiseringer av kulturen i naturen. De ulike historiske lag forteller om kulturens 

materialisering i sin tid. Stienes utvikling beskriver til sammen utviklingen av samfunnet opp 

gjennom tiden, fra de første menneskene inntok landet til vår tids universelt tilrettelagte 

stier. Stiene er således alltid midlertidige, de skapes og gjenskapes både som fysisk realitet 

og som kulturell konstruksjon igjen og igjen gjennom menneskers kroppslige handlinger og 

væren på stien. Stiene er på en side kultur, de er materialiseringer av ulike måter å forholde 

seg til natur på, samtidig er stien skapt i og av natur. Forholdet mellom natur og kultur 

tydeliggjøres gjennom stiene og vår bruk av stiene. 

Stiene kan deles i to hovedkategorier; stiene knyttet til livet i tidligere tider, og stiene knyttet 

til våre dagers fritidsliv. De tidlige stienes tette sammenheng med nytte og nødvendighet 

setter sitt preg på stiene, de følger en dynamikk knyttet til det daglige livet. Det var 

nødvendig å ta seg til fjells med buskapen om sommeren for å overleve, det var nødvendig å 
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frakte ned ost og smør til bygda for å selge det. Bondekulturen nedfeller seg i landskapet og i 

stiene gjennom en bruks- og handlingskunnskap.  

2000-tallets tilrettelagte stier følger en annen dynamikk. De er resultatet av en konkret 

tenkning hvor idealet er at forvaltningens beslutninger skal tas på en vitenskaplig basis og 

fellesskapets beslutninger (politikk, idealer og verdier). Stiene avspeiler samfunnets 

forståelsesformer – vitenskaplige, ideologiske og tradisjonsbårne. I tillegg er stiene også et 

resultat av en akkumulert kunnskap i forvaltningen (om stier, grusing, merking mv). 

Kunnskap om for eksempel naturens tålegrenser, ulike arters levevilkår, tidligere tiders bruk 

av naturen, kulturminner. Blandet med praktisk kunnskap om materialbruk til tilrettelegging 

(klopper, grus, drenering osv.), praktisk vedlikehold nedfelles i stiene. Videre er det 

kunnskapen om hvor folk går, hva de søker i naturen, hvilke interesse konflikter som evt. kan 

oppstå når en tilrettelegger; kampen om arealene etc. kombinert med kulturelt forankrede 

ideer om hva som skal oppleves og erfares nedfelles i stiene. Turstiene materialiserer 

således en mer formell og vitenskapsbasert kultur.  

De færreste stiene i dag er knyttet til dagliglivet i forståelsen de daglige gjøremål knyttet til 

arbeid og livets opphold. Stiene er, uansett om de har deres opprinnelse i tidligere tider eller 

er etablert i vår tid, primært knyttet til fritiden og fritidslandskapet, til opplevelse og 

rekreasjon. Turstiene er på mange måter et skjæringspunkt mellom de gamle stiene og de 

nye tilrettelagte stiene, og det skjer ofte en gjenetablering og ny tilrettelegging av de gamle 

stiene når de skal bli turstier. Det er naturligvis snakk om en glidende overgang mellom 

organisk fremvokste stiene og bevisst tilrettelagte stier.  

Stien er uløselig forbundet med naturen og kulturen. Den er et kulturelt uttrykk innfelt i 

natur, uløselig knyttet til begge. På stien møtes kultur og natur og det blir ikke lenger 

meningsfullt å tale om natur og kultur som motsetningspar. Det er heller tale om et 

kontinuum mellom natur og kultur. I det følgende er det min hensikt å beskrive stiene som 

kultur, og følgende drøfte forholdet mellom natur, kultur og tid.  

Jeg beskriver stiene med utgangspunkt i de stiene jeg har gått i Sør-Norge i forbindelse med 

avhandlingen, mine feltrefleksjoner. Målet mitt er å gi eksempel fra mitt empiriske grunnlag 

som kan tydeliggjøre stiene som sosiale, materielle og kulturelle handlingsfelt. Stiene bærer 

på sosiale, kulturelle og historiske fortellinger og samtidig skaper de grunnlag for videre 

handling og de opplevelsene som dagens turgåere får. Alle tilrettelagte turstier er på hver 

deres måte uttrykk for hvilke fortellinger vi i dag vurderer som viktige å viderefortelle.  

En refleksjon omkring hvilke fortellinger dette er, vil tydeliggjøre vår tids blikk på naturen, 

kulturen og kroppen. Tanken er ikke å gi en uttømmende kulturhistorisk beskrivelse av stiens 

materialitet knyttet til ulike tiders bruk av naturen, til det er mitt materiale alt for spinkelt. 

Hovedpoenget med kapitlet er å eksemplifisere hvordan menneskers kultur, holdninger, 

handlinger, bevegelser til enhver tid materialiseres i naturen, og at dagens turstier på 



65 
 

samme måte er en materialisering av vår tids holdninger, verdier, blikk på fortiden og 

kroppslige bruk av naturen.  

Stiene til livets opphold  

Stiene fra tidligere tider er mangfoldige, noen finnes kun som bruddstykker og fragmenter, 

noen er grodd igjen, noen er merket og noen bare ligger der, nesten som ”den gang da”. De 

finnes i enhver bygd eller tettsted. Det er stiene til kulturminnene i lokalmiljøet knyttet til 

arkeologiske funn tilbake til bronsealder, sagn og dagligliv helt tilbake til vikingtid. Det er 

ferdselsvegene mellom bygder, tettsteder og landsdeler. Eksemplene er mange og jeg skal 

nøye meg med å gi noen enkelte eksempler med den hensikten å tydeliggjøre hvordan 

kulturen materialiseres i naturen, der hvor daglig og ferdsel i tidligere tider ligger i 

landskapet som kulturminner og materielle vitnesbyrd om det liv som våre forfedre har levd. 

Jordbrukssamfunnet materialiserer seg i landskapet, og gjennom de fysiske spor og skriftlige 

kilder kan vi tolke og forsøke å forstå mest mulig i forhold til hvordan livet utfoldet seg i 

tidligere tider.   

De gamle stiene48  ble skapt gjennom menneskelig aktivitet, føtter som gikk, dyr som ble ført 

til seters. Stiene var forbindelseslinjer mellom betydningsfulle steder i landskapet (kirken, 

seteren, markedet, skolen) og de hadde et formål (for eksempel sanking, jakt, beite). Det 

finns mange beretninger om livet i eldre tider, om kulturen og forholdet til naturen. De 

gamle stiene er fortellinger om menneskenes liv, arbeidsliv og kommunikasjon.  

"Like frå dei eldste tider har ein stor del av folk på Austlandet kjent det som lettast og 

naturlegast å søke samkvem med folk på Vestlandet over fjellet...I urdar og ulende la dei 

steinar til rettes, og i aller brattaste kneikane laga dei gjerne eit slag steintropper. Men det 

var aldri tala om anna enn å gå eller rida, og kløvja varene på hesteryggen" (Kjell Midttun, 

194049) 

De er vitnesbyrd om hvordan menneskene har brukt naturen, hvordan de har forholdt seg til 

naturen. Stienes forutsetninger er knyttet til nytte og nødvendighet – stølsliv, dyr på beite, 

jakt, sanking, skogsdrift, samferdsel, handel og kommunikasjon. Stiene har etter vert vært 

vardet over fjellet, men i mange beretninger blir det tydelig at man også har gått etter de 

store linjene i landskapet og etter kjennetegn i naturen50. 

Stiene ligger i landskapet som statiske, materielle spor, men de representerer levd liv, skapt 

gjennom dynamiske, sosiale prosesser over lang tid. Kropper i bevegelse med bestemte 

hensikter og mot bestemte mål; slepene over Hardangervidda, Fjellmannsvegen i Agder, 

postvegen mellom Kristiansand og Stavanger, kirkevegene, postvegene, driftevegene som 
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 ”De gamle stiene” er naturligvis et upresist uttrykk, her tenker jeg på de stiene som er knyttet til tidligere tiders 

ferdsel og bruk av naturen, før turismen, før friluftslivet –  
49

 Her sitert fra en artikkel fra 1940 om ”Fjellmarknaden og handelen mellom austland og vestland i gamal tid” i 

Per Bremnes om Nordmannsslepa. 
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 Les f.eks beretningene om ferdselsveiene mellom øst og vest over Hardangervidda. 



66 
 

ligger strødd over det ganske land er eksempel på hvordan menneskets handlinger og 

erfaringer materialiseres i tid og rom.   

I mitt møte med de gamle stiene er det flere tanker som kom frem etter hvert. Stiene har en 

rytme og en bevegelse i landskapet som oppleves som rolig og utholdende. Her har sterke 

kropper gått med tung bør og gått lange seige dagsmarsjer. De gamle stiene viser en måte å 

lese landskapet på, de beveger seg gjennom landskapet med en form for letthet – de går 

aldri i en rett linje, korteste vei mellom to punkt. De går der det er lettest å ta seg frem til 

fots, eller på hesterygg, med en slags innebygd balanse og rasjonalitet i forhold til energibruk 

og tidsbruk. Steder, stedsnavn, varder, kvilesteiner, bruer og klopper knyttes sammen i 

nettverket av stier som til sammen er de fysiske, materielle vitnesbyrd om det livet som 

menneskene har levd. Kulturen og menneskers bevegelser og handlinger materialiseres i 

naturen. Gjennom arkeologisk funn og overleverte beretninger kan vi få et innblikk i livet 

den gang da, men når vi går de gamle stiene, får stiens rytme i kroppen og fornemmer 

stedene og slitet forstår vi kanskje ennå mer.  

Jørgen Roheim (2007) skriver i forordet til boka ”Hvor de gamle stier møtes…”  

”Som gjetergutt, ble jeg godt kjent med alle stier og veier. Stier som var blitt til av spor etter 

dyr til og fra stulene eller beitemarkene. Ellers var det stier eller veier innover i skogene, opp 

lier og over åser og fjell. Det var stier som var blitt til etter mange års trafikk av gående og 

ridende ferdafolk. Jeg kan enda se for meg mange av disse stiene som sneglet seg fram 

mellom trær og busker, over myrer og åser, opp lier og bratte bakker.  

Jeg har selv gått stiene mang en gang, og tankene har fulgt meg gjennom livet. For et slit det 

var i gammel tid. Det var intet kjøretøy, ingen brukbar vei. I beste fall kunne de som hadde en 

hest ta en ridetur. Det var nok mang en kløvhest som fraktet varer etter disse lange trange 

stiene. For de mange husmenn, var det ingen hest å bruke. For dem var det bra med en god 

rygg.”  

Jeg forestiller meg at det er slike stier mine samtalepartnere refererer til når de snakker om 

en ”velgått” sti. Gamle stier inngår i mange av vår tids merkede turstier og har skapt 

grunnlaget og mønsteret for vår måte å bevege oss i og bruke landskapet.  

De gamle stiene følger landskapets linjer, de knytter menneske og sted sammen, forbinder 

kropp og handling med landskap. Stiene er smale og slynger seg gjennom dalene, de 

forbinder hjemmet med de viktige stedene i landskapet. 

De stiene som inngår i mitt materiale kan knyttes til ulike tidsperioder, her er det 

bruddstykker fra gamle ferdselsårer. Stianlegg som kan knyttes til moderniteten og de 

romantiske strømninger i åndslivet, og stier som kan knyttes til våre dagers rasjonelle og 

vitenskaplige tenkemåter og demokratiske verdisett.  
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Turstiene for opplevelse og rekreasjon 

De første stiene som anlegges med henblikk på rekreasjon og opplevelse finner vi i 1800-

tallets parkanlegg ”den romantiske sti”, den etterfølges av ”stien til topps”, dette er de 

tidligste turstiene vi kjenner som er skapt nettopp med henblikk på opplevelse, frihet og 

kontemplasjon. Heretter følger ”på krigsstien”, stiene som knyttes til krigen, tyskerne og 

motstandsbevegelsen. Når vi nærmer oss 1980-tallet blir det tydeligere og tydeligere å lese 

den refleksive eller vitenskaplige bevissthet i stiene51. Den største gruppen er antakelig de 

kulturhistoriske stiene, stiene som forteller om ”livet den gang da” (om ferdsel og bruk av 

naturen i tidligere tider). Mange av disse stiene gås opp, merkes og tilrettelegges fra 1980-

tallet og utover. Kultur stiene bæres frem av et voksende kulturminnevern og et økt fokus på 

å bevare kulturminner og kulturmiljø som grunnlag for kunnskap, verdiskaping og 

opplevelse. På 1980 og 1990-tallet kommer ”naturstiene”. Her setter naturvitenskaplig 

kunnskap og bevissthet sitt preg på turstiene, både når det gjelder hva som formidles og 

hvordan, og hvor vi tilrettelegger. På 1990-tallet og 2000-tallet er det i tillegg til 

naturvitenskap, folkehelse, livsstil og aktivitet som preger sti tilretteleggingen. De rasjonelle 

aktivitetsstiene vokser frem; folkehelsestiene, mounatinbikestiene og topptursstiene. 

Allemannsretten og demokratiseringen av naturen preger den politiske tenkning omkring 

natur og friluftsliv opp igjennom hele 1900-tallet, og stiene får sitt demokratiske preg 

gjennom merking og tilrettelegging. Dette topper seg på 2000-tallet med økt grad av 

tilrettelegging og universell utforming av turstier. Jeg har kalt dem ”demokratiets stier” og 

”stiene for alle”. 

Den romantiske sti  

Romantikkens strømninger på 1800-tallet preger borgerskapets natur og landskapssyn. Park- 

og lystanleggene som etableres i løpet av 1800-tallet er på mange måter forløperen til vår 

tids tilrettelagte turstier. Parkene og lystanleggene som anlegges i siste halvdel av 1800-

tallet er bevisste tilretteleggingsprosjekter hvor målet er å rendyrke og tydeliggjøre det 

estetiske, sublime og pittoreske i naturen. Idealene knytter seg til romantikkens natur og 

landsskapssyn hvor opplevelse, sansning og rekreasjon var sentralt i møtet med naturen. 

Ravnedalen i Kristiansand er et godt eksempel på 1800 tallets park eller lystanlegg, anlagt av 

general Joseph Frantz Oscar Wergeland i perioden fra 1874-1878. Wergeland beskrives blant 

annet som skogentusiast (Steen 1948)52, han var opptatt av velstelte gater og en vakker by.  

Området var et myr- og sumpområde omkranset av bratte fjellskrenter, og i løpet av fire år 

ble det forvandlet ved hjelp av soldater under ledelse av Wergeland. Det ble anlagt stier, 

dammer og plantet mange ulike treslag og planter. Gjennom Wergelands drivkraft og sans 
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 Kulturstiene kan på samme måte som naturstiene knyttes til en diskursiv bevissthet. Bevisstheten om det som 

går tapt av tidligere tiders dagliv og ferdsel, ideene om hvilken betydning og verdi som ligger i kulturminnene. 
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 Han var naturligvis også kjent som general, idrettsmann, men han stod for plantingen av trær i Baneheia og 

langs mange av innfallsveiene og torgene i Kristianssand. 
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for det estetiske tilrettelegges et lystanlegg som i høg grad materialiserer den tids natursyn 

og idealer53.  

I Ravnedalen gripes man av stemningen. Det dramatiske og kontrastfulle; de stupbratte 

fjellskrenter, stiene som slynger seg langs med dammer med ender og svaner, broer over 

rislende bekker. Både det sublime og det pittoreske treder frem og blir tydelig. 

Steintrappene, rekkverkene av støpejern, frodig og vekslende beplantning, fontenen innerst 

i anlegget bringer turgåeren inn i en annen tid og bringer frem en egen stemning. Det er rett 

før du ser de fint kledde Kristiansands fruer med kjoler, hatte og parasoller spasere gjennom 

anlegget og nyte den gryende våren, eller søke roen på en skyggefull benk under de store 

bøketrærne. Stiene slynger seg slik at undringen og det kraftfulle i naturen får styrke. De 

bratte skrentene, store trær, mørkt vann og fossefall. Ravnedalen strekker seg mellom 

parken og villniset lengre inne bak Baanetjønn, og kontrasterer dermed samtidig forholdet 

mellom natur og kultur, siviliseringen av det usiviliserte.  

Til topps 

Med turismens og friluftslivets fremvekst i samme periode, vokser også frem en ny bruk av 

naturen. Når borgerskapet inntar fjellet på 1800-tallet, skapes også stiene som går til topps. 

Stiene er ikke lenger kun knyttet til nytte og nødvendighet, men til opplevelse og rekreasjon. 

Det er den storslåtte naturen og de sublime opplevelsene som er i sentrum. Turistforeningen 

spiller en aktiv rolle i varding av ruter gjennom fjellet og opp på toppene, og den første t-

merkede ruten kommer i 1874, den går fra Besseter i Sjodalen over Besseggen til Memurubu 

(Engen m.fl. 2000). To forhold gjenspeiles i varding og merking av ruter, for det første var det 

et mål å slippe å måtte betale for lokale kjentfolk / førere når en skulle til fjells. For det andre 

handler det om at man ville øke sikkerheten til vandreren i vanskelige passasjer og 

sikkerhetsfølelsen ved å kunne følge merkingen selv der hvor det egentlig ikke var behov 

(Johnsen 1995). Stiene til Gaustatoppen og Besseggen er begge gode eksempel på dette54. 

Den tidlige fjellturisme materialiserer seg i form av hyttebygging, merking og enkelt 

tilrettelegging av ruter i fjellet.  

Krigstien  

Krigen materialiserer seg i landskapet, ikke kun som ødeleggelse, bunkers og rakettstillinger. 

Den etterlater seg sine spor også i form av stier. Tyskernes stier og veger, 

motstandsbevegelsens og sabotørenes stier og tråkk.  

Okkupasjonsmaktens vegfar og stier er brede, ryddet for vegetasjon, opparbeidede slik at 

forflytninger, transport av tropper og utstyr kunne foregå mest mulig uhindret. Stier, traseer, 

veger ble ryddet slik at det ble mest mulig utsyn og forutsigbarhet i landskapet og 

eliminering av opplagte steder for bakhold mv. Jeg leser stiene som en åpenlys 
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 Vel å merke borgerskapets idealer og moderne syn på natur og landskap 
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 Og den nylige stensetting av Besseggen er i tillegg et godt eksempel på hvordan dagens naturvitenskaplige 

tenkning og forvaltningsformer materialiserers i turstiene. Jeg har skrevet et bidrag til festskriftet til Nils 

Faarlund; Veglederen (Sookermany og Eriksen 2007), hvor jeg drøfter nettopp materialiseringen av verdier, 

holdninger, tenkning og kultur i steinsettingen av Besseggen (Bischoff 2007)  
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materialisering av makt og overmakt. Eksempler på tyskernes anlegg og stier finnes flere 

steder i Norge blant annet i Egersund, hvor området omkring Stapnes Fort i dag er 

turområde med merket sti. Brede gressgrodde stier, med utsyn over det småkuperte 

terrenget omkring. Og selv om det i dag er vokst opp mange trær i området, så er området 

fortsatt åpent og stien oversiktlig, og tyskernes behov for å kunne ta seg frem i området 

fornemmes fortsatt. Dette understrekes selvfølgelig av bunkers og andre krigsminner som er 

i området og som er viktige elementer i fortellingen.  

I kontrast til okkupasjonsmaktens vegfar og stier, representerer motstandsbevegelsens stier 

det motsatte – det skjulte, den sporløse ferdsel, motmakten. Et eksempel også fra Egersund 

er Mysinghåla som var tilholdssted for motstandsgruppen ”Verstige IV”, skjulestedet ble 

aldri funnet av tyskerne. I dag er stien til Mysinghåla tydelig merket, men under krigen må vi 

formode at gruppens medlemmer har tatt seg frem gjennom terrenget fra ulike kanter, med 

sikte på å etterlate seg minst mulig spor. 

Demokratiets sti 

Allemannsretten er som kjent en gammel hevdvunnen rett til å ferdes, oppholde seg og 

høste av naturen i utmark. Retten til fri ferdsel bygger opp under demokratiske verdier i 

samfunnet og allemannsretten lovfestes i friluftsloven i 1957. Formålet med loven er i dag 

formulert slik: 

"Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens 

rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.” 

 Merkingen av de første stier i Jotunheimen begrunnes, som nevnt tidligere, i to forhold. For 

det første å gjøre det mulig for folk å ta seg frem uten å måtte betale for en fører, for det 

andre å gjøre det sikkert og mer enkelt for folk å ta seg frem i fjellet (Engen m.fl. 2000, 

Johnsen 1995).  

I etterkrigstidens samfunn fremstår friluftslivet som allemannseie. Tordsson (2003) beskriver 

friluftslivet i denne perioden som inkluderende og klasseoverskridende. Med referanse til 

blant annet Martin Tranmæl’s artikkel ”Plass for oss alle55” beskriver han vektleggingen av at 

friluftslivets goder er for alle (Tordsson 2003 s. 232-33).   

Det at friluftslivet anses for å være et felles gode, skaper grunnlaget for et sunt og 

bærekraftig samfunn avspeiles i politikken og i den konkrete tilretteleggingen. I offentlige 

dokumenter er det først i ”Spesialanalyse om friluftsliv” som sendes ut som særskilt vedlegg 

til St.meld.nr. 71 (Finansdepartementet, 1972-1973) at tilrettelegging for friluftsliv nevnes 

som et viktig tiltak. Dette følges opp i forarbeidet til den første St.melding om friluftsliv som 

kommer i 1986 (St.meld.nr. 40), hvor også dette med stimulering løftes inn som vesentlig. 

Jeg leser den økte tilretteleggingen av turstier, løyper og veier i perioden fra 1970 og frem til 
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i dag som et resultat av den offentlige interessen. Friluftspolitikken materialiserer seg i 

turstiene – for det første i antall og tilrettelegging, og dernest i stimulering. Det 

grunnleggende tankesettet at folk skal ha ferdselsrett i utmark, og at merking er et gode som 

gjør det mulig for flere å ta seg frem ligger dypt forankret i den norske kultur og politikk. I 

dag tar vi merking av turstier for gitt som en helt naturlig del av vårt friluftsliv. 

I følge tall fra anleggsregisteret56 anlegges det fra 1970-79 200 nye turstier/løyper/veier, fra 

1980-89 stiger antallet nye turstier til 364 i perioden, fra 1990-99 er antallet økt til 978 og fra 

2000-09 holder det seg på samme antall som tiåret tidligere 971 nye turstier/løyper/veier i 

perioden. Det har i hele perioden vært et økt fokus på fysisk tilrettelegging som middel til å 

få flest mulig ut på tur. I samme periode økes graden av tilretteleggingen og 

differensieringen av tilretteleggingen i ulike sti typer. Dette vender jeg tilbake til i avsnittet 

”stiene for alle” litt senere i kapitlet. 

Kunnskapens sti 

Fra 1970-tallet og frem mot 2010 kan vi lese stiene og tilretteleggingen av stiene som en 

materialisering av økt kunnskap i samfunnet. For det første den økte kunnskapen om steders 

og kulturminners betydning lokalt og nasjonalt knyttet til identitets- og stedsutvikling og 

turisme. For det andre den økte kunnskap om natur og miljø som preger vårt forhold til 

naturen gjennom hele perioden. For det tredje den økte kunnskapen om kropp, helse og 

livsstil. Felles for dem er at de også preges av den akkumulerte praktiske 

erfaringskunnskapen i forvaltningen i forhold til tilrettelegging og vedlikehold av stier. 

Sistnevnte er på mange måter en konsekvens av den økte kunnskapen om naturen. Samlet 

for kunnskapssamfunnets stier ligger også en nedfellet tro på det rasjonelle fornuftsstyrte 

mennesket og samfunn, troen på at vi gjennom kunnskap og tilrettelegging kan skape et 

bærekraftig samfunn57. 

Kulturminnene er sentrale turmål 

Sti og sted er knyttet sammen, som beskrevet tidligere går vi i dag på tur i sporene til våre 

forfedre til de stedene som kan fortelle oss bruddstykker om deres liv. Til steder hvor det 

enten fortsatt finnes materielle spor og anlegg, eller steder som har en sterk historie om 

hendelser, personer eller sagn. 

Den kunnskapen vi har om tidligere tiders levevis og bruk av naturen blir i vår tid gjort til 

gjenstand for formidling. Gjennom denne formidlingen, som omfatter både det at fysisk å 

bevege seg til viktige steder og lese, se og høre om tidligere tider; mennesker, levevis, 

handlinger, er tanken at mennesker skal utvikle en allmenn forståelse for våre røtter, en 
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 Kulturdepartementet utarbeidet anleggsregisteret på 1990-tallet og her rapporteres inn alle anlegg som har fått 

tildelt spillemidler – det vil derfor ikke være absolutte tall og er i denne sammenhengen kun tenkt som en 

illustrasjon av en utvikling 
57

 I innledningen til DN-håndbok 3-1993 om naturvennlig tilrettelegging står på side 9. bla. ”Tilrettelegging for 

friluftsliv må skje innenfor naturens tålegrenser, slik at friluftsliv utøves innen rammene av en bærekraftig 

utvikling, hvor også kulturminnehensynene er ivaretatt. I et bredt miljøperspektiv betyr dette at vi i 

friluftslivsarbeidet også er oss bevisst den totale ressursbruk, transportbehov og forurensningsproblematikk.” 
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kulturell og nasjonal bevissthet og identitet. Gjennom kunnskapen videreformidles verdier, 

holdninger og normer knyttet til relasjonen mellom menneske og natur.  

I de stiene jeg har gått har det i de fleste vært et element av historie knyttet til stien, men 

den kulturhistoriske fortelling som sådan har begrenset seg til informasjonsskilt, eller omtale 

i brosjyrer. Det er mitt inntrykk at de historiske steder, hendelser og eksempel på tidligere 

tiders bruk av natur primært nevnes for å krydre turen og gi næring til opplevelsen.  

Fagkunnskap om naturen skaper stier 

Naturvitenskapen materialiseres seg i turstiene på to måter; dels gjennom vernetanke og 

dels gjennom folkeopplysning og kunnskapsformidling. Man kan argumentere for at dette er 

to sider av samme sak idet målet med kunnskapsformidlingen ofte er at folk gjennom økte 

kunnskaper og innsikt skal ta vare på naturen og bli mer miljøbevisste58. 

Siden 1970-tallet har opprettelse av verneområder etter naturvernloven vært en prioritert 

oppgave for norsk naturforvaltning. Målene for områdevernet er å representere 

variasjonsbredden i norsk natur, fange opp alle viktige naturtyper og sikre leveområder for 

truete og fredete arter i tilstrekkelig grad (Framstad 2010).  Antallet av områder med ulike 

grader av vern teller 2688 i 2010 (Framstad 2010).   

Kunnskapen om naturen, det spesielle og det sårbare i form av sårbare biotoper, truede 

dyrearter, tap av biologisk mangfold, slitasje og erosjon nedfelles i tilretteleggingen av 

turstiene. Stier legges bevisst i bestemte traseer. Stier flyttes til mindre sårbare områder, 

gangtrafikken kanaliseres og turgåeren ledes til den spesielle og spektakulære natur.    

”Fysisk tilrettelegging inkl. informasjon i eller ved verneområder er ofte et nødvendig tiltak 

for å ivareta eller fremme verneformålet.  

Følgende tiltak bør prioriteres (opplistingen er i prioritert rekkefølge): 

1 Tiltak for å styre ferdsel bort fra sårbare områder der det ikke bør være ferdsel, eller for å 

styre ferdsel i/inntil sårbare områder (severdigheter). 

2 Tilretteleggings- og informasjonstiltak ved innfallsporter for å få gode atkomster til 

verneområdene for de besøkende, særlig ved store, og andre bruksintensive verneområder. 

3 Tilrettelegging for eksisterende ferdsel for å hindre slitasje på vegetasjon og jordsmonn og 

for å bedre framkommeligheten. 

4 Tilretteleggings- og informasjonstiltak som f.eks. naturstier og fugletårn for å fremme 

friluftslivet, formidle verneverdiene og øke opplevelsesverdien (utstillingsområder).”  

(DN-notat 2007-1) 
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 Se for eksempel St.melding 39, 2001, Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv, DN-Håndbok 3-1993, 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder DN-håndbok 25-2004.  
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I mitt materiale er Besseggen og Kyststien 2 gode eksempel på hvordan den 

naturvitenskaplige kunnskapen omkring naturens tålegrenser; slitasje, erosjon, sårbare 

biotoper og truede dyrearter skaper grunnlaget for den konkrete faktiske forvaltning og 

tilrettelegging.  

Steinsettingen av Besseggen begrunnes nettopp ut fra erosjons- og slitasjeproblematikk.59 

Kyststien er en materialisering av en lang rekke hensyn knyttet til sårbare biotoper, 

hekkeområder for fugl, slitasje og kanalisering av gangtrafikken. Langs kyststien er det flere 

steder satt opp informasjonstavler om både natur og kultur, men dette er ikke et 

gjennomgående trekk ved stien. 

Naturstien i Nedre Eiker Kommuneskoger er et eksempel på en sti som er tilrettelagt med 

henblikk på formidling av kunnskaper om naturen. Her er det satt opp 16 informasjonstavler 

som formidler kunnskaper om dyr, planter, trær og sopp. Mange stier i mitt materiale har 

oppsatt informasjonsskilt om naturen i området, og på mange er det en blanding av både 

natur- og kulturkunnskaper som formidles. Informasjonstavlene kan leses som en seleksjon 

av kunnskapen, hva som er oppfattes som viktig, men samtidig er det også fortellingen om 

hva som utelates, underforstått hva som ikke er viktig. Tavlene forteller ikke om løvetann, 

men om orkideer, ikke om gråspurv, men om ørn og så videre. Gjennom å studere den 

kunnskapen som formidles kan vi skape oss et bilde av hva som i vår kultur oppfattes som 

viktig i naturen. I vår tid er det ofte det sårbare, det sjeldne og spektakulære. 

Folkehelse og livsstil 

Innenfor de seneste årtier har folkehelse og livsstil vært sentrale tema i samfunnsdebatten. 

De økte kunnskapene vi har omkring vår tids helseutfordringer som inaktivitet, overvekt og 

psykiske lidelser og sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse60 har gjennom de siste 

30 år resultert i utallige kampanjer for å få folk mer aktive61.  De generelle anbefalinger lyder 

på 1 times daglig fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet for barn, og en halv time 

med moderat intensitet for voksne. Mange vil sikkert også huske perioden med skrittellere 

og anbefalingen om 10.000 skritt om dagen.  

Et av de tiltakene som myndighetene har satt i verk er økt tilrettelegging av idretts- og 

friluftslivsanlegg i perioden fra 1990 til 2010 (NIF/KKD 2003, Rafoss og Tangen 2009). I den 

sammenhengen startet Nasjonalforeningen for folkehelse arbeidet med å etablere 

”folkestier” i 1998.  En Folkesti er en merket og tilrettelagt tursti som har til hensikt å 

motivere folk i alle aldre til å mosjonere. Folkestiene merkes med pilskilt og skilt som 
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 For en nærmere drøfting av steinsettingen av Besseggen se Bischoff 2007, drøfter jeg også andre sider ved 

tilretteleggingen – politiske og kulturelle.  
60

 Sammenhengene og anbefalingene er kortfattet oppsummert i artikkelen ”Fysisk aktivitet og helse – 

anbefalinger” Andersen og Strømme 2001 og i St.melding nr. 16 2002-2003; ”Resept for et sunnere Norge” 
61

 Det har vært gjennomført enn rekke kampanjer for å få befolkningen til å bli mer fysisk aktive og Sosial og 

Helsedirektoratet har i løpet av perioden gitt en rekke anbefalinger i forhold til at fysisk aktivitet og helse (Se 

”Aktivitetshåndboken”, Helsedirektoratet 2009, ”Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009”, Forebygging av 

overvekt/fedme i helsetjenesten 2004).  
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forteller hvor langt en har gått (1 og 0,5 km). I 2009 var det merket omkring 70 folkestier i 

Norge62. 

Stavanger kommune skriver for eksempel på sin nettside om folkestier: 

”En Folkesti er en turløype der hver km er markert med km-skilt. Ideen om folkestier kommer 

fra Irland. Folkestier finnes i flere land både i Skandinavia og resten av Europa.  

Km-skiltene motiverer flere til å gå oftere og gjerne lengre enn de ellers ville gjort. Vi 

oppfordrer folk i alle aldre til å gå for trivsel og velvære!  

Folkstiene er beregnet for folk i alle aldre og på ulike mosjonsnivå. Forskning viser at du med 

30 minutter (3 x 10 minutter) daglig rask gange er på god vei mot bedre form og helse.  

Å være uten fysisk aktivitet i hverdagen er like skadelig for helsa som røyking. Du har mye å 

vinne på å ta deg en gåtur i friluft! ” 

Kunnskapene om de helseutfordringene vi står overfor kombinert med kunnskapene 

omkring betydningen av fysisk aktivitet målt som ”dose-respons-forhold” (Anderssen & 

Strømme 2001), eller faktorer som energiforbruk, intensitet, varighet, hyppighet setter fokus 

på det målbare knyttet til det å bevege seg og være i aktivitet. Den vitenskaplige rasjonelle 

tenkning materialiseres i stiene. Det merkes spesielle stier som skal motivere mennesker til 

økt fysisk aktivitet, stiene jevnes ut slik at det er mulig å springe eller gå fort63 (evt. med 

staver). De merkes slik at det er mulig å måle lengden man har tilbakelagt og så videre. 

Motivasjonen knyttes da til menneskers fornuft og rasjonelle tenkning og måles i avstand og 

hastighet.  

I mitt materiale inngår flere stier knyttet til folkehelsetanken. Folkehelsestiene i Lunde 

slusepark og langs Bøelva og stien rundt Tinnemyra på Notodden som fikk folkehelseprisen i 

Telemark for noen år siden.  

Stien rundt Tinnemyra er anlagt som er bred gruslagt sti rundt et vann. Prosjektet drives 

under fanen ”Tinnemyra for alle” og Dnb Nord har gitt 350.000 kr til prosjektet hvor tanken 

var ”å tilgjengeliggjøre et friluftsområde for alle”64. Stien bærer preg av at man har kjørt grus 

på uten tanke på å skape et helhetlig uttrykk. Noen plasser er stien meget tydelig avgrenset i 

forhold til omgivelsene med henholdsvis trestokker og store stein lagt på rekke i kanten av 

grusen. Andre steder er det ingen avgrensning mot omgivelsene slik at grusen og den duk 

grusen er lagt ovenpå utgjør avgrensningen. Det er lagd gangbroer flere plasser og langs 

vannkanten er der flere steder bygget plattinger (beton) ut i vannet hvor det et oppsatt 

bord, benker, grillplasser etc. og det er en badeplass i enden av vannet. Langs en kant av 

stien går høgspentledninger og langs en annen går hovedveien mellom Notodden og 
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 Opplyst fra Nasjonalforeningen for folkehelse 
63

 Her må det nevnes at folkestien i Bø langs Bøelva er et unntak når det gjelder opparbeiding av grunnen, her 

har man bibeholdt tanken om minst mulig tilrettelegging  
64

 Se nettsidene til Sparebankstiftelsen Dnb Nord: http://www.sparebankstiftelsen.no/id/511.0 
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Kongsberg. Det er planlagt lyssetting av stien som skal være ferdig i 201165. Det som slår meg 

når jeg går der er opplevelsen av at stien er lagt ovenpå naturen. Jeg får en følelse av at man 

har kjørt på med grus uten tanke på overgangen mellom grusen og den omkringliggende 

naturen. Kontrasten er meget sterk de steder hvor den gamle stien viser seg eller går 

parallelt. Den gamle stien føyer seg inn, den fremstår som en fordypning i landskapet, røtter 

og stein stikker frem. Stemningsforskjellen mellom de to stiene er betydelig66. Videre synes 

jeg det blir tydelig at de som har tilrettelagt det har hatt et hovedfokus på at dette skulle 

være en sti hvor hovedmålet er at alle skal kunne ta seg frem. Grusdekket er fast og en kan 

ta seg frem der med rullestol67. Jeg leser tilretteleggingen omkring Tinnemyra som en 

tilrettelegging for fysisk aktivitet og å skape muligheter for rullestolsbrukere. Den ligger nær 

Notodden, det er gode parkeringsmuligheter, det virker som et område hvor det har vært 

enkelt å få til selve arbeidet med stien.  

Stien langs Bøelva er anlagt som en folkesti med avstandsmerking og skilting, men grunnen 

er minst mulig opparbeidet. Bø turlag har en bevisst holdning til å tilrettelegge minst mulig, 

på den ene siden av elven følger traseen den gamle ferdselsveg mellom Oterholt og Hørte og 

på den andre siden av elven har en ryddet sti og merket, enkelte steder er det lagt steiner og 

klopper.  

Kunnskapens stier tydeliggjører hvordan at den økende kunnskapen om menneske, natur og 

kultur materialiseres i stiene. Det kulturelle er konsentrert omkring det nasjonale identitets 

prosjekt, gjennom stiens materialitet sikres fortellingen om hvem ”vi” er (historiske steder, 

setrer, osv.). Den naturvitenskaplige kunnskapen materialiseres i stiene (for eksempel 

biologisk mangfold, slitasje, sårbare biotoper, truede dyrearter). Kunnskapen om 

menneskers helse utfordringer (for eksempel overvekt) og menneskers livsstil og bruk av 

kroppen (inaktivitet) nedfelles i stiene. Kunnskapens stier er bærere av viktige verdisyn i det 

norske samfunn knyttet til et naturvitenskaplig (positivistisk) grunnsyn på mennesket og 

naturen.  

Stien for alle 

De seneste 20 – 30 år har debatten dreid seg mer og mer omkring graden av 

tilretteleggingen av turstiene. De fleste turstiene både i mitt materiale og Norge generelt er 

fortsatt turstier med liten grad av tilrettelegging68. Eksemplene er mange, og det er mitt 

inntrykk at lite tilrettelegging fortsatt er en ambisjon som ligger dypt forankret i holdningene 
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 Lyssettingen ble ferdig i 2011 og i kapittel 9 hentes inn perspektiver på betydningen av dette. 
66

 Jeg skal senere i avhandlingen vende tilbake til stien rundt Tinnemyra fordi den i oktober 2011 fikk lyssetting. 

En lyssetting som på alle måter forandret stien i mørke og som utdypet og gav nye perspektiv på opplevelsen. 
67

 På nettsidene til Dnb Nord skriver de riktig nok at målet er å gjøre et friluftsområde tilgjengelig for 

funksjonshemmede, men stien er i liten grad tilrettelagt for blinde blant annet. 
68

 Med liten grad av tilrettelegging mener jeg stier hvor grunnen ikke er opparbeidet, men hvor det er merket og 

kan være lagt ut klopper, bruer og grøftet enkelte plasser. Disse stiene er ofte gamle stier som er ryddet og 

merket og det kan være satt opp enkelte skilt. 
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i de ulike organisasjoner og offentlige instanser som har med forvaltning og stitilrettelegging 

å gjøre69.  

På 1990- og 2000-tallet øker debatten om tilrettelegging og friluftsliv for alle. Friluftsliv for 

grupper med spesielle behov tematiseres. Blant annet mennesker med nedsatt 

funksjonsevne, mennesker med annen etnisk bakgrunn er grupper som løftes frem som 

målgrupper når det gjelder behov for tilrettelegging og stimulering (St.meld.nr 39). Jeg vil 

våge den påstanden at graden av fysisk tilrettelegging er stigende fra 1990 til 2010, og dette 

er nettopp et konkret fysisk uttrykk for den gjeldende politikk på området. Friluftsliv for alle 

het det på 90-tallet70, ”Friluftsliv for alle hver dag” og ”Friluftsliv for alle der du bor” ble det 

på 2000-tallet, i 2010 har det i tillegg blitt ”Friluftsliv for alle – hele året” (DNT). Loven om 

universell utforming er en bekreftelse på de demokratiske og inkluderende strømninger som 

har preget friluftslivspolitikken opp igjennom tiden, og den materialiseres i turstier og 

friluftslivsanlegg som skal være tilgjengelige for alle. Brede asfalterte turstier, sitteplasser, 

hvilebenker, ledelinjer og så videre. I forlengelse av kravene til universelt utformete turstier 

og friluftsanlegg ser vi nå også en gryende tendens til utviklingen av standarder for skilting 

og gradering av turstier og løyper. Innovativ Fjellturisme har utviklet forslag til nasjonale 

standarder for skilting og gradering av turløyper. Her foreslår man ”en skiltstandard som 

angir form og innhold på startskilt og retningsvisere, og et graderingssystem som bygger på 

de fire graderingene som brukes både nasjonalt og internasjonalt om vinteren: Grønn, blå, 

rød og svart løype” (Innovativ fjellturisme 2010).  Ennå er dette et arbeid som ikke er 

gjennomført i full bredde, men forslagene på området gir et godt grunnlag for å drøfte og 

perspektiverer nettopp hvordan verdier og holdninger nedfelles og materialiseres i stiene. 

Samtidig som det setter fokus på stiens samfunnsmessige funksjon og hvordan denne endres 

over tid.  

Stienes funksjon endres gradvis og i takt med samfunnsutviklingen. Med det moderne 

samfunn endrer stienes funksjon seg til å bli et refleksivt prosjekt. Jeg har spekulert på 

hvordan og når disse endringene skjer, og i den sammenhengen gjør Per Haavaldsen71 en 

interessant iakttakelse knyttet til gamle stier og vegfar i Vestfold. Han skriver at der 

gravminner i bronsealderen og jernalderen gjerne ble plassert høgt og frittliggende i 

landskapet er det en tendens til at vikingtidens gravminner og runestein er ved 

ferdselsårene, og at denne plassering har vært tilsiktet. Gjennom å plassere gravminnene 

langs ferdselsveiene, sikrer man at den eller de det gjelder ble husket av de som kommer 

etter og ferdes langs de samme vegfar. I Håvamål som ble nedskrevet på Island på 1200 

tallet, heter det for eksempel: ”Sjeldan bautasteinar nær brauti72 stend, utan frendar fekk 
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 Se for eksempel DN-håndbok 27-2006, KD reglement 7.8.2002,  
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 Så vidt jeg har kunnet forfølge det er slagordet oppstått i Miljøverndepartementet i forbindelse med 

friluftslivets år i 1993 og ble hurtig et slagord som ble brukt av alle organisasjoner, kommuner osv opp i 

gjennom 90-tallet. I dag brukes det som en grunnleggende holdning til friluftslivsarbeidet både i 

organsisasjonene, i politikken og forvaltningen.  
71

 I teksten; Et gravfelt fra vikingetid på Huseby, Sander Historielag 1983 
72

 Ferdselsåre, vegfar 
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dei reist” (Håvamål vers 72). Kanskje dette kan tyde på at samfunnet endrer seg i løpet av 

perioden fra bronsealder til vikingtid mht. samfunnets sosiale liv, kommunikasjon og om 

menneskets betydning.  Stier og vegfar var datidens bredbånd – kommunikasjonen var 

muntlig og foregikk via og langs med ferdselsårene. Så min tanke er at vi må så langt tilbake 

til vikingtiden for å finne begynnelsen til livet og stien, også som refleksive prosjekt, men 

akkurat det perspektivet må i denne sammenhengen stå som en løs tanke og ikke en tråd 

som forfølges. 

Stiens landskap 

Dagens tilrettelagte stier gjennom naturen kan i lyset av empirien forstås like mye som en 

vandring i kulturen som i naturen. Stiene tilrettelegges så de går igjennom de ulike 

dimensjonene i kultur- og naturhistorien, stiene går gjennom fortellingene både i tid, sted og 

mentalitet. Stiene har deres egen historie, de forteller om menneskets væren i landskapet til 

ulike tider, og de forteller om menneskers brukende omgang med naturen. Stien og 

landskapet forandrer seg, men historien lagres i stien og landskapet som fortellinger, en 

krønike om levd liv.  

Stiene i mitt materiale eksemplifiserer kulturens materialisering i naturen til ulike tider, og 

setter fokus på hvilke fortellinger som settes i spill i vår tids turstier. Empirien viser at en sti 

er en helhet som tydeliggjører sammenhengene mellom natur, kultur, menneske og tid. Vi 

kan ikke løsrive oss fra verken kulturen eller naturen når vi går på stien. Selvfølgelig kan vi 

argumentere for at en park er mer kultur end en vardet sti på fjellet, men spørsmålet er om 

det er en meningsfull drøfting. Her bør en kanskje heller være opptatt av hva de ulike stier 

formidler og skaper av premisser for den som går på stien og hvordan stiene spiller sammen 

med konteksten, og derigjennom også forteller en historie om både fortid og nåtid og 

fremtid.  

Denne sammenkjedningen av natur og kultur som stien utgjør, tydeliggjører og gir grunnlag 

for en forståelse av landskapsbegrepet som et begrep som favner helheten og samspillet 

mellom menneske, kultur og natur.73  

Forståelsen av landskapet som begrep endrer seg fra en forståelse av landskap som et 

primært scenisk og visuelt uttrykk som; ”A landscape is a cultural image, a pictorial way of 

representing or symbolising surroundings” (Daniels & Cosgrove 1988:1 i Ingold 2000 s.191) til 

en forståelse av at landskapet er ”menneskets sansbare omgivelser i vid forstand” (Krogh 

1995 s.5 i avsnittet landskapets fenomenologi). Tim Ingold (2000) tydeliggjør 

landskapsbegrepet gjennom å kontrastere det til begrepene land, natur og rom. Gjennom 

denne kontrastering setter han fokus på landskapet som våre omgivelser og landskapet som 

”form”. Han forstår landskapet som form på samme måte som kroppen beskriver formen på 

en organisme, beskriver landskapet formen på ”verdens væren” (Ingold 2000).  
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 Hele drøftingen av stien som kultur og natur har mange fellestrekk med hele den større diskusjon av 

landskapet og menneskets interaksjon med landskapet og det er i høg grad med basis i denne større 

landskapsdiskusjon at mine refleksjoner og drøftinger har sitt utgangspunkt.  
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”The concept of landscape, by contrast, puts the emphasis on form, in just the same way that 

the concept of the body emphasizes the form rather than the function of a living creature. If 

the body is the form in which a creature is present as being-in-the-world, then the world of its 

being-in presents itself in the form of landscape” (Ingold 2000, s. 193). 

Ingolds poeng er, slik jeg ser det, å tydeliggjøre den indre sammenhengen mellom menneske 

og landskap. Katarina Saltzman uttrykker det slik: ”Landskapet er ikke natur, landskapet er 

ikke kultur, som tankefigur befinner landskap seg midt imellom det materielle og mentale, 

midt mellom natur og kultur – en dialektisk posisjon. I landskapet finns en dialog mellom ide 

og materie, mellom før og nå og mellom natur og kultur” (Saltzman 2001). 

Landskapsbegrepet favner dermed sammenhengen mellom naturen og kulturen. Feltet hvor 

kulturen viser seg i naturen og omvendt; spenningsfelt mellom individ, kultur og natur. 

For å tydeliggjøre menneskets plass i spenningsfeltet bruker Ingold begrepet ”dwelling” om 

menneskets væren i landskapet. Dwelling betyr direkte oversatt at vi er bosatt i landskapet, 

og gjennom vår kroppslige og brukende omgang med landskapet formes både indre og ytre 

landskap i forlengelse av og sammenheng med hverandre, de kan ikke skilles (Ingold 2000). 

I begrepet dwelling ligger også betydningen ”å dvele ved noe”, og slik sett mener jeg at det 

samtidig kan understreke individets nærvær, det å være tilstede. Begrepet understreker at 

skillet mellom natur og kultur opphører. Krogh uttrykker denne prosessen som 

”landskaping”. ”Landskaping omfatter menneskers forhold til omgivelsene, både deres 

forståelse og deres faktiske bruk og utforming av omgivelsene” (Krogh 1995). 

Landskaper er altså formet av mennesker, både som faktisk materialitet og som mentale 

landskap, skapt i naturen gjennom kulturen. Gjennom vår kroppslige omgang med, bruk av 

og væren i naturen skapes landskapet både som fysisk realitet og som symbolske og mentale 

bilder og forestillinger. Mennesket er ikke atskilt fra landskapet, landskapet er ikke det der 

ute og mennesket oss her inne. Vi er i landskapet og landskapet i oss. Ingolds legemliggjøring 

av landskapet setter i mine øyne fokus på det helhetlige, at det her er tale om verdens enhet 

og tingenes indre sammenheng.  

Landskap er dynamiske og foranderlige.  Ingold (2000) bruker begrepet ”landskapets 

midlertidighet” (temporality of the landscape) til å sette fokus på sammenhengen mellom 

tid, landskap og landskaping. Dette setter fokus på det midlertidige ved den menneskelige 

samhandlingen med landskapet, det åpner for å forstå landskapet, ikke kun i en kontekst av 

nåtid, men også i en relasjon til fortid. Landskapet er i stadig forandring, både som fysisk 

realitet og som mental og kulturell forestilling. 

Landskapets midlertidighet tydeliggjører hvordan ulike dimensjoner er til stede i landskapet 

til enhver tid. Dimensjoner som hver især viser til ulike forståelser av landskapet og som hver 

især legger igjen kunnskap, eller forventninger til det som oppstår i møtet mellom menneske 

og landskap. Jeg tenker her på de forståelsesdimensjoner som ligger i begrepene historiens 
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landskap, produksjonslandskapet, fritidslandskapet, kulturlandskapet, troens landskap etc. 

Alt etter hvilket perspektiv vi velger fremstår landskapet i et spesielt lys til en hver tid. 

I dagens samfunn er det fortsatt bosettingsmønstrene som preger landskapet – byer og 

tettsteder, industri, høgspentledninger, veier, demninger, broer og så videre. Fritidens bruk 

av naturen setter sitt preg på landskapet gjennom hytteutbygging, alpinanlegg, turstier, 

golfbaner, hoppbakker, idrettsanlegg og ikke minst turstier. Stiene gjennom landskapene 

kan, på samme måte som Ingolds betrakter landskapets midlertidighet, betraktes ut fra 

stienes midlertidighet. De organiske stiene formes gjennom lang tids opphold (liv) i og bruk 

av naturen, hvorimot de tilrettelagte stiene skapes på kort tid, først på et kart og dernest i 

landskapet. Tidsdimensjonen tydeliggjører at den organiske stien formes av menneskene, og 

den tilrettelagte stien skapes for ”noen” (underforstått mennesker som evt. vil bruke den). 

Når vår tids forvaltere tilrettelegger turstier for friluftsliv (og dermed for opplevelse av 

landskapet og alle de dimensjoner som åpenbarer seg i møtet med landskapet), så gjør de 

det ut fra bestemte forutsetninger i vår tid. En tursti er ikke en tilfeldighet, den er et resultat 

av en rekke faktorer som er til dels åpenlyse og til dels skjulte eller ubevisste. I det øyeblikk 

at vi forstår stien og landskapet som materialiseringer av det felleskulturelle og historiske, 

åpner vi samtidig for å forstå turen som en dialog den enkelte turgåer fører med 

fellesskapet, kulturen, sosialiteten og naturen.   

Natur og væren  

Hovedpoenget er for meg i denne sammenhengen å understreke at skillet mellom natur og 

kultur er et tenkt og primært et analytisk skille. I det øyeblikk vi går ut på stien oppdager vi at 

skillet ikke finnes ”der ute”.  Naturen og kulturen smelter sammen i (sti)landskapet, og stien 

skaper bevegelsen og møtet mellom menneske og landskap.  Med den erkjennelsen er det 

naturlig å vende blikket mot en fenomenologisk forståelse. For meg har det vært Merleau-

Ponty som stadig har skapt refleksjon og grunnlag for broen mellom den konkrete empirien 

og en teoretisk forståelse og refleksjon. Merleau-Ponty (1962) tydeliggjører forholdet 

mellom menneske, natur og kultur, og bekrefter, nyanserer og perspektiverer min 

opplevelse av naturen, kulturen, stiene og sammenhengene mellom dem.  I det vi knytter 

kulturen til menneskene, det menneskelige fellesskap og relasjonen mellom det enkelte 

menneske og fellesskapet, er stiene materialisert kultur i den forstand at de er resultatet av 

menneskelig aktivitet i naturen. Samtidig er ikke enhver sti materialiseringer av kultur; 

dyretråkk oppfatter vi ikke som kultur, idet vi tenker dyrene som hørende til naturen, like 

fult materialiserer dyrenes ferdsel og opphold seg i naturen i form av tråkk, huler, reder. 

Kulturen i naturen er med andre ord knyttet til menneskelig aktivitet og vi ser og oppfatter 

forskjellen mellom materialiseringen av dyrenes liv og menneskenes liv.  

Hos Merleau-Ponty henger kultur og natur uløselig sammen. I det levde liv er det ikke 

forskjell på hvordan vi kroppslig er til stede og forbundet med verden, uansett om vi er i 

omgivelser som vi ville se på som mer kultur enn natur eller omvendt. Jeg opplever at det 

hos Merleau-Ponty er en absolutt, men glidende forbindelse mellom natur og kultur som to 
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endepunkt i et kontinuum. Natur er det som vi mennesker ser og gjenkjenner som det som 

skaper grunnlaget for menneskelig liv og menneskelig kultur. I forordet til La Nature skriver 

Merleau-Ponty (1995) at naturen er det opprinnelige eller primære i betydningen det ikke 

konstruerte, ikke-etablerte eller institusjonaliserte. Natur er det som bærer oss, ikke det som 

er foran oss, men det som gjør oss: 

”Est Nature le primordial, c´est-ã-dire le non-construit, le non-institué; d´oú l`idée d`une 

éternité de la Nature (éternel retour), d´une solidité. La Nature est un objet énigmatique, un 

objet qui n´est pas tout à fait objet; elle n´est pas tout à fait devant nous. Elle est notre sol, 

non pas ce qui est devant, mais ce qui nous porte.” (Merleau-Ponty 1995) 

Hos Merleau-Ponty åpenbarer naturen seg som den rå materie, den ikke-forarbeidete 

væren, som er kjernen i oss og som vi har våre røtter i og som er forutsetningen for vår 

væren. Naturen i oss må ha en relasjon til naturen utenfor oss, og naturen utenfor oss 

åpenbares for oss gjennom den natur vi er (Merleau-Ponty 2003, s.206).  

Naturbegrepet i seg selv er ikke det viktigste for Merleau-Ponty, men heller hvordan 

sammenhengen mellom individet og verden er, og da verden forstått som både materialitet 

og sosialitet. Merleau-Ponty bygger frem for alt på en forståelse av det kroppslige subjektet 

som utgangspunktet. Den levende kroppen vil alltid være forutsetningen for enhver 

beskrivelse av verden, og kroppen kan ikke bestemmes entydig.  

Vi fødes inn i en verden som vi allerede har i oss, men samtidig får verden og vår kropp som 

en del av den først mening når den gestaltes på nytt. Det er den kroppslige forbundethet 

med verden som i et gjensidig tilbakevirkende spill av sansning og persepsjon skaper 

grunnlaget for vår forståelse av både naturen og kulturen. I så måte er kulturen og naturen 

sidestilte for individets sansning og ”ethvert objekt vil på en måte først av alt fremstå som et 

naturlig objekt skapt av farger, taktile og auditive kvaliteter” skriver Merleau-Ponty (2003 s. 

405) han fortsetter: 

“Just as nature finds its way to the core of my personal life and becomes inextricably linked 

with it, so behavior patterns settle into that nature, being deposited in the form of a cultural 

world. Not only have I a physical world, not only do I live in the midst of earth, air and water, 

I have round me roads, plantations, villages, streets, churches, implements, a bell, a spoon, a 

pipe. Each of these objects is moulded to the human action which it serves. Each one spread 

round it an atmosphere of humanity which may be determinate in a low degree, in the case 

of a few footmarks in the sand, or on the other hand highly determinate, if I go into every 

room of a house recently evacuated (Merleau-Ponty 1962 s. 405)”.  

Videre tydeliggjører Merleau-Ponty hvordan vi fornemmer og er knyttet til hverandre 

gjennom de kulturelle objektene:  

”In the cultural object, I feel the close presence of others beneath a veil of anonymity. 

Someone uses the pipe for smoking, the spoon for eating, the bell for summoning, and it is 
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through the perception of a human act and another person that the perception of a cultural 

world could be verified (Merleau-Ponty 1962 s. 405).” 

Mennesket er i verden som både kultur og natur, naturen er grunnlaget for menneskets 

væren, og kulturen skapes gjennom menneskers væren og samhandling med natur og med 

hverandre.  ”Væren i verden” er således både ”væren i en sosial verden” som ”væren i en 

fysisk og eller natur(lig) verden”, og det vesentlige er å få øye på hvordan alt henger 

sammen. 

Overført til stien kan vi si at stiens grunnlag og utgangspunkt er den ikke forarbeidete 

naturen. Stien skapes da gjennom menneskelig ferdsel, en ferdsel som knyttes til det 

kulturelle og sosial liv; menneskers ferdsel og brukende omgang med naturen, som gjennom 

de kulturelle spor skaper grunnlaget for videre liv; sansning og persepsjon av de mennesker 

som kommer etter. Når vi går på stien fornemmer vi nærværet av de andre som har gått der 

før oss. Vi går så å si i deres fotspor, og gjennom de felles kulturelle handlinger og objekter 

gjenskaper vi noe av fortellingen i oss selv. Stien forbinder også enkeltmennesket med 

fellesskapet. Gjennom kroppen er jeg`et forbundet med stiens natur og den sosiale og 

kulturelle verden samtidig. Det er gjennom den kulturelle og sosiale verden at stien og 

naturen forstås og tillegges de ulike kvalitetene, formidlet både gjennom språket og 

nærværet av de felleskulturelle objekter som skilter, merker, broer etc. Stien går i kroppen 

på oss og skaper forbindelseslinjene til både naturen og det menneskelige sosiale fellesskap 

og kulturen. Den verden vi opplever og erfarer er således så vel en menneskelig verden som 

en naturlig.  Det subjektive kroppslige utgangspunktet fordrer refleksjon både omkring det 

som kommer den vandrende i møte, som den vandrendes kroppsliggjorte erfaring (kultur 

med mer), samspillet mellom de vandrende og sist men ikke minst selve kroppsliggjøringen 

av erfaringer. Hvordan relasjon, forståelse, mening og erfaring skapes i hver enkelt vandrer.   

 

Oppsummering av kapitlet 

I kapitlet har jeg tydeliggjort bruddstykker av stienes historiske forankring og vist hvordan 

kultur og samfunnsliv, menneskets brukende omgang med naturen til en hver tid 

materialiseres i stiene.  

Det som har blitt tydelig gjennom vandringene er hvordan vårt forhold til naturen, 

holdninger, verdier, kultur og handlingsformer materialiseres i stiene. Jeg ser og leser stiene 

som materialiseringer av kulturen i naturen. De ulike historiske lag forteller om kulturens 

materialisering i sin tid. Stienes utvikling beskriver til sammen utviklingen av samfunnet opp 

gjennom tiden fra de første menneskene inntok landet til vår tids universelt tilrettelagte 

stier. Stiene er således alltid midlertidige, de skapes og gjenskapes både som fysisk realitet 

og som kulturell konstruksjon igjen og igjen gjennom menneskers kroppslige handlinger og 

væren på stien. 
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Stiene er på en side kultur, de er materialiseringer av ulike måter å forholde seg til natur på, 

samtidig er stien skapt i og av natur. Forholdet mellom natur og kultur tydeliggjøres gjennom 

stiene og vår bruk av stiene. 

Forståelse av hvordan fortid og erindring er knyttet til materialiteten er vesentlig fordi det 

sosiomaterielle er med på å skape minnefellesskap. Det er det som forankrer mennesket 

både i landskapet og i historien. Gjennom den felles historie som kroppsliggjøres i hver 

enkelt gjennom sti, landskap og historie bindes trådene i både lokale, regionale og nasjonale 

fellesskap.  

Avslutningsvis har jeg tydeliggjort relasjonen mellom menneske, natur og kultur. En 

dynamisk relasjon som alltid er i bevegelse. I det øyeblikk at vi forstår stien og landskapet 

som materialiseringer av det felleskulturelle og historiske, åpner vi samtidig for at forstå 

turen som en dialog den enkelte turgåer fører med fellesskapet, kulturen, sosialiteten og 

naturen.  Den kroppslige forbundethet med verden skaper i et gjensidig tilbakevirkende spill 

av sansning og persepsjon grunnlaget for menneskets forståelse av både naturen og 

kulturen. Stien går i kroppen på oss og skaper forbindelseslinjene til både naturen og det 

menneskelige sosiale fellesskap og kulturen. Den verden vi opplever og erfarer er således så 

vel en menneskelig verden som en naturlig.   
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6 Stien, materialiteten og det flyktige  
 

Who has seen the wind? Neither you nor I.  

But when the trees bow down their heads,  

The wind is passing by. 

Christina Rossetti  

 

Den vandrende møter sti landskapet som en helhet, en sammenvevning av natur og kultur. 

Det er en kompleks og omfattende helhet som den vandrende går inn i og relaterer seg til. 

En helhet hvor tid, sosialitet, kultur og natur trer frem og åpner seg for den eller de 

vandrende. I foregående kapittel redegjorde jeg for hvordan stiene kan leses som 

materialiseringer av kulturen til ulike tider, hvordan kultur og natur er vevd sammen i 

turstien og hvordan mennesket kroppslig er forbundet med stien.  

I menneskets møte med stien og landskapet utgjør materialiteten det fysiske, konkrete 

element og vinden, lyset, lukten, disen, varmen etc. de foranderlige, flyktige elementer. I 

dette kapittel er det min tanke å gå nærmere inn i stiens materielle og flyktige sider og 

reflektere rundt samspillet mellom det materielle og det flyktige. Empirien fra mine samtaler 

på og om kyststien skaper grunnlag for perspektiver og drøftinger i kapitlet, og jeg har lagt 

stor vekt på å la empirien være utgangspunktet for det som løftes inn. Kapitlet åpnes med en 

refleksjon omkring det materielle, forståelsen av materialitetsbegrepet og de materielle 

sidene ved stien. Dette korte avsnittet etterfølges av en refleksjon omkring betydningen av 

de flyktige og sanselige elementene i stilandskapet som synes å være betydningsfulle for 

hvordan materialiteten får liv og fylde. De to første avsnittene danner grunnlag for den 

forståelsen jeg har tatt med meg inn i empirien og møtene med stien.  

Heretter går turen inn i kyststien og tar for seg de ulike materielle sidene ved stien som ble 

tydeliggjort gjennom samtalene. Først et relativt omfattende avsnitt omkring merking og 

skilting, etterfulgt av et avsnitt omkring trapper, rekkverk og bruer. Dernest løftes de 

forskjellige fortellingene i landskapet frem. Fortellinger som på hver sin måte var med til å 

skape rammen for den forståelsen som turgåeren skaper i sitt møte med stien og 

landskapet.  

Det var naturligvis mange fortellinger, og her har jeg kun trukket frem de mest sentrale, for 

eksempel fortellingene om menneskenes bruk av landskapet og forholdet mellom private og 

offentlige interesser. Heretter følger et langt avsnitt i hvilket jeg løfter frem og drøfter 

betydningen av underlaget vi går på og betydningen av stiens kvaliteter ut fra 

motsetningene mellom den smale, kronglete stien og den brede rette stien. Leseren vil 

oppdage at den teoretiske refleksjonen som jeg knytter til de ulike perspektivene varierer 



83 
 

både i omfang og dybde. Jeg har valgt å gå dypere inn i de tema som synes å være av en helt 

grunnleggende karakter i forhold til hvilken relasjon som skapes mellom menneske og sti. 

Kapitlet avsluttes med en tydeliggjøring av betydningen av de flyktige elementene som for 

eksempel lys, lyd, luft og lukt, samt hvordan variasjon og kontraster blir viktige for 

opplevelsen av stien og omgivelsene. 

Materialitet  

Begrepet materialitet synes å ha blitt et moteord som anvendes om mange forskjellige 

kvaliteter eller saksforhold. Jeg skal ikke gå igjennom de ulike måter å bruke begrepet på, 

men nøye meg med å gi noen eksempler på spennvidden: opplevelsens materialitet74, 

diskursens materialitet75, språkets materialitet76, kjønnets materialitet77, luktens 

materialitet78 og steinens materialitet79. Etter å ha gått flere runder med 

materialitetsbegrepet på leting etter en viss konsistens i bruken, forsto jeg at en avklaring av 

begrepet kunne vært en avhandling i seg selv. En stund overveide jeg å bruke andre 

begreper som for eksempel faktisitet, materie, stofflighet, men opplevde også her å stå 

overfor en svært allsidig bruk av begrepene. Jeg besluttet derfor å beholde begrepet 

materialitet, og heller tydeliggjøre min forståelse og bruk av begrepet. Samtidig var Bergs 

(2009) artikkel om luktens materialitet med på å gi meg vesentlige innputt i forhold til 

hvordan jeg skulle gripe det som knytter seg til lys, lukt, luft, temperatur etc., hvilket etter 

hvert førte til at jeg valgte å skjelne mellom det materielle og det flyktige. 

Luktens materialitet beskrives overbevisende av Marit E.A. Berg (2009).  i artikkelen 

”Luktevannshus og snusdåser, om stank, duft og odørens materialitet”. Hun skriver blant 

annet om de to forfatterne Corbin og Süskin at de ”overbeviser om at lukt må ha hatt en 

langt større betydning i virkelighetens den-gang-da-verden enn i vår nåtidige antiseptiske 

verden” (Berg 2009, s.45). Berg tydeliggjør lukt som materialitet på en måte som gjør det 

vanskelig å argumentere for at ikke håndgripelige, synlige realiteter også kan berøre oss – 

materialiteten blir således ikke kun noe vi kan se og berøre slik de fleste anvender begrepet. 

Men konsekvensen av en vid bruk av ordet materialitet er da at alt sansbart har en 

materialitet – lys, lyd, lukt, vann, luft. Dermed oppløses det materielle i substanser med ulik 

fasthet, viskositet, permeabilitet etc. Akkurat dette drøfter Tim Ingold (2007) i artikkelen 

”material against materiality”. I denne reflekterer han ut fra perspektivet til James Gibsons 

(1979) tredeling av omgivelsene i medium, substans og overflate. Han peker på alle 

materialer er foranderlige. Deres kvaliteter er ikke fastlåste kvaliteter, men er foranderlige 

og relasjonelle. Et eksempel på dette kan være is, som også kan forandres til vann og damp. 

Drøftingen er relevant i forhold til en mer inngående drøfting av materialitetsbegrepet. 

                                                      
74

 Med opplevelsens materialitet kan forstås de materielle strukturer som eksisterer i opplevelsene; mer spesifikt 

de strategiene og mediene som spiller en sentral rolle innenfor vår tids opplevelsesøkonomi, se for eksempel 

Tom O´Dell 2002, Ruth Hege Halstensen, Kunsthøgskolen i Bergen 2009). 
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 Espen Schaaning ARR Idehistorisk Tidsskrift 1/1996, Ivar Neuman Dansk Sociologi 4/2000 
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 Ingemar Haag; Att gnistra i sitt varas glans, 2010 
77

 Unni Langås, Tidsskrift for Kjønnsforskning nr 3. 2008 
78

 Marit E.A.Berg Tidsskrift for Kulturforskning nr. 3, 2009 
79

 Christoffer Tilley (2004) 
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Forståelsen av at alt er former for substans med ulik overflate som er i en evigvarende 

forandring er også relevant.  

I denne sammenhengen mener jeg at en oppløsning av materialiteten vil tilsløre 

perspektivene og vanskeliggjøre en drøfting av sammenhengen mellom menneskets 

opplevelse og kroppslige erfaring med stilandskapet. Her handler det ikke om materialiteten 

i seg selv som materiale, substans eller overflate, eller som det medium som omgir 

materialiteten. Det handler om hvordan mennesker skaper mening i møtet med 

materialiteten og da materialitetens form og kvalitet. Dette peker i to retninger både mot 

det som kan oppfattes som de statiske og flyktige sidene ved stien, men deretter også mot 

mennesket som også er i kontinuerlig bevegelse, kontinuerlig forming og omforming både i 

sin opplevelse og sin fysiske væren. Når vi opplever omgivelsene, opplever vi dem ikke som 

substanser i bevegelse og omforming: Vi sanser noe som fast og (relativt) konstant og noe 

som flyktig. Så kan vi godt vite at alt nedbrytes, omformes, bygges opp, endres over tid, men 

i det øyeblikket vi er der på stien, er det en viten som er lite relevant for øyeblikkets 

opplevelse og relasjon til omgivelsene.  

Jeg anvender derfor begrepet materialitet om den konkrete, materielle kontekst som utgjør 

stiene og stienes omgivelser, det fysiske, stofflige, håndgripelige ved både stien, 

tilrettelegging, landskap og natur. Menneskets relasjon til stien og naturen kan ikke 

begrenses til studier av materialiteten på den ene siden og studier av menneskers 

opplevelser på den annen side. De er vevd sammen og jeg er kommet til at de må studeres 

som sammenhengende og gjensidig betingende for opplevelsen. Opplevelsen kan ikke 

begrenses til noe som skjer i det enkelte menneske, eller noe som er betinget av det der ute 

(stien, tingene, naturen). Opplevelsen ligger i relasjonen og i situasjonen. Dernest er det i 

løpet av arbeidet blitt nødvendig å tydeliggjøre hvordan materialiteten er vevd sammen med 

det jeg vil kalde de flyktige sider ved ”det som kommer den vandrende i møte”. De flyktige 

sidene som lys, luft, lukt, fuktighet og temperatur (sol, vind, varme, dis, tåke, kulde, dis, duft, 

stank, skygge etc.). De flyktige elementer gir perspektiv, dybde, farge, eller sagt på en annen 

måte: kropp og uttrykk til materialiteten og situasjonen. Materialiteten kan for eksempel 

ikke løsrives fra lyset. Lyset gjør materialiteten blir synlig for oss.  Lys, mørke, skygge skaper 

ulike virkninger på materialiteten. En bro, en sti, et tre vil fremstå helt forskjellig alt etter om 

vi ser dem som konturer i skumringslys eller opplyst av solen midt på dagen. De flyktige 

elementene skaper perspektiv og setter fokus på ulike sider ved det materielle og samtidig 

ved ulike sider av mennesket. Derfor synes det å forholde seg til stienes tilrettelegging som 

uavhengig materialitet unyansert, når målet er å gripe og begripe relasjonen mellom 

mennesket, stien og naturen.  De flyktige elementer skaper bevegelse og beveger 

menneskets opplevelse og persepsjon og tydeliggjører dermed de to parters (menneske og 

materialitet) grunnleggende felles vesenstrekk i relasjonen. 

Idet jeg legger til grunn en forståelse av natur og kultur som sammenhengende, vil også 

materialiteten omfatte både det naturskapte og det menneskeskapte. Det betyr at den 



85 
 

materialiteten som kommer til syne i stilandskapene dekker både den ubearbeidede naturen 

og den bearbeidede naturen, hvor den bearbeidede naturen leses og forstås som 

materialiseringer av kultur.  

I det vi bearbeider naturen, så skaper vi samtidig nye forutsetninger for opplevelse, det 

samme skjer når det gjelder naturlige forandringer eller bearbeidninger av materialiteten 

(årstidenes skifte, vann som graver, vind som forandrer). Gjennom bearbeidningen av 

naturen skapes nye rom, nye situasjoner, nye muligheter for opplevelse og 

erfaringsdannelse på samme sted. Vi kan ikke styre den naturlige forandringen – stormer 

som velter trer, hav som endrer kysten, elver som tar nye løp. Den menneskeskapte 

bearbeidning kan på stien studeres som materialisering av kultur; for eksempel merking og 

tilrettelegging forstått som en materialisering av demokratiske og sosiale holdninger og 

verdier. Men den menneskeskapte materialisering kan også studeres som en materialisering 

av estetiske kvaliteter, som hadde det vært et kunstverk utført med henblikk på å gi den 

vandrende bestemte opplevelser. De materielle strukturer og omgivelsers 

betydningspotensial og meningsinnhold kan verken betraktes som opplagte eller 

inneforståtte, de må studeres som relative og avhengige av mennesket som erfarer.    

For mennesket kan stien kan med andre ord eksistere som absolutt, relativ og relasjonell på 

samme tid. Materialiteten får først og fremst sin relevans i møtet med kroppen. Det er 

gjennom stiens dialektikk, altså de dimensjonene som på en gang er produsert av og 

produsent av menneskets kulturelle og sosiale relasjoner, at opplevelsen og erfaringen 

formes og meningen skapes.   

Forskning på materialitet er ikke et nytt felt, innen fagfelt som sosiologi, geografi og 

arkitekturforskning finnes mange bidrag som utforsker materialitet i ulike sammenhenger. 

Innen disse feltene forstås materialiteten i hovedsak som kulturelt og sosialt formet. Et 

sentralt perspektiv i denne sammenhengen er forståelsen av at samfunnet, våre fysiske og 

materielle omgivelser – byer, tettsteder mv. skapes gjennom sosial praksis. Menneskets 

handlinger og kroppslig kunnskap former våre omgivelser, og omgivelsene virker tilbake og 

former menneskene. Østerbergs begrep om det sosiomaterielle (Østerberg 1978, 1990, 1998 

a&b, 2006), Simonsens utforskning av byen, romlighet, sosial praksis og kroppsliggjøring 

(1993, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2010), Norberg-Schultz steds og arkitekturforskning 

(Norberg-Schultz 1992,1997) er blant de bidragene som tydeliggjører omgivelsene som 

sosiomaterielle handlingsfelt.  

Forskning på sted, rom, tid, ting og kropp er mangfoldig, og det er mange bidrag her som vil 

kunne utdype sider ved stien og menneskets møte med stien. Der fokus i ovennevnte 

forskning er og har vært rettet mot det menneskeskapte, kulturelle og sosiale, er det min 

hensikt å holde fokus på materialitet og menneskets omgivelser som både natur og kultur. 

Underveis i min drøfting av empirien kommer jeg til å trekke inn og tydeliggjøre perspektiv 

som er relevante i forhold til å kunne fastholde gjensidigheten mellom natur og kultur, og for 

å kunne gripe stiens materialitet som natur og kultur, frem for enten eller.  
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Det materielle er på samme måte som mennesket forbundet med verden i et gjensidig 

kontinuerlig samspill. Det materielle befinner seg alltid i relasjon til omgivelsene, med det 

mener jeg at steinene langs stien, bakken, trærne, lyngen, skiltene, merkene – alle stiens 

fysiske elementer, er omsluttet av flyktige elementer – luft, vann, is, snø, lys. De flyktige 

elementene skaper bevegelse og forandring, på kort sikt for den som opplever og på langt 

sikt er det forandringer i materialiteten vi snakker om (forvitring, erosjon, vekst etc.) Den 

langsiktige forandringen er interessant i seg selv, men er ikke tema her. Den kortsiktige 

forandringen som fremkalles av de flyktige elementene er interessant med hensyn til å gripe 

de opplevelsesmessige dimensjonene knyttet til turgåeren fordi de påvirker både 

materialiteten og den som går. Samspillet mellom det materielle og det flyktige er lite 

konkret, men likevel er det noe vi alle tar inn og forholder oss til daglig. I det følgende 

avsnittet er målet mitt å tydeliggjøre sider ved menneskets opplevelse av det flyktige. 

Det flyktige og sanselige 

Den som har seilet om natten vet at det oppleves som om seilet blir større, farten øker og 

bølgene vokser og blir mer uforutsigbare, og at båtens bevegelser tas inn gjennom føttene. 

Den som har gått på ski i måneskinn kjenner igjen det sølvglinsende fjellet og de svake 

skyggene i skisporet foran seg, og den som har ligget på svaberget en sommernatt 

fornemmer morgensolens stråler gjennom disen. Det er klart at elementene, de foranderlige 

og flyktige elementene skaper stemning og på mange måter preger opplevelsene. De utgjør 

på en måte det filter som vi sanser verden gjennom. For eksempel når vi en grå og våt 

novemberdag opplever skogen som grå og trist og vi selv sitter inne og er trøtte og 

tungsindige og tenker; pyh, hvor er det grått og trist. Da er det kanskje ikke skogen som 

sådan som setter stemningen, men de flyktige elementene; fuktigheten, de lave skyene, 

lyset. Når skyene og tåken velter opp og inn over fjellet eller kystlandskapet skjer det ofte i 

løpet av kort tid der tåken hele tiden endrer form og intensitet. Lys og tåke spiller sammen 

og gir næring til eksistensen av både tusser og troll. Naturen lades, og spenning og undring 

kroppsliggjøres.               

Gjennom prosjektet har jeg erfart at det som kommer og går, det som fyller rommet mellom 

den vandrende og omgivelsene, er det som gir opplevelsene liv og fylde. Relasjonen, 

forbindelsen til omgivelsene synes å bli skapt gjennom det flyktige.  

For å få bedre grep om betydningen av det flyktige tok jeg både empirisk og teoretisk en 

snartur inn i sansenes sosiologi samt filosofiens og hjerneforskningens univers80 og en 

konkret og praktisk utforskning av sansens samspill i møtet med naturen sammen med en 

gruppe studenter. Min tanke var å gå fra det empiriske til det analytiske og teoretiske og 

tilbake. Mitt mål var å eksperimentere med opplevelsen, sansene og sammenhengen så mye 

som mulig før gjennomføringen av mitt feltarbeid for å bli bedre i stand til å stille de gode 
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spørsmålene og skjerpe oppmerksomheten på den kroppslige involveringen i stien og 

landskapet.  

Empirisk utforsket jeg sansenes betydning for opplevelsen gjennom et kort opplegg med 12 

deltidsstudenter fra Norges Idrettshøgskole81. Jeg hadde med neseklyper, ørepropper og 

bind / plaster til øynene. Studentene fikk i oppgave (3 og 3) å utforske en del av stien og 

stiens omgivelser gjennom å utelukke en av sansen ad gangen. Utforskningen brukte de 

omtrent en halv time på og dette ble etterfulgt av en samtale om betydningen av de tre ulike 

sansens og om sansenes samspill. Etter samtalen var neste eksperiment å utelukke både syn, 

hørsel og lukt for deretter å bevege seg bortover en strandslette og opp på et svaberg til en 

samlingsplass i alt 30 meter. Dette ble etterfulgt av en ny samtale. 

Den første samtalen tydeliggjorde følgende erfaringer: Synet er viktig. Når synet tas bort 

skjerpes de andre sansene. Hørselen blir viktig som orienteringssans, og føttenes funksjon 

som berøringspunkt med verden blir tydelig. En sa: ”Plutselig hører jeg lyden av sand og 

gress under mine føtter – det har jeg ikke aldri tenkt på tidligere” og en annen ”Jeg ble 

oppmerksom på hvor ulikt det lyder når jeg går på stein, sand eller gress”. Det taktile – 

solens varme og vinden mot kroppen sanses også tydeligere og anvendes for å støtte 

hørselen. Når synet tas bort oppleves en indre ro, indre dialog. En sa: ”når synet forsvinner 

tar jeg inn mindre stress, færre inntrykk”. Føttene – et fundament og et speil for resten av 

kroppen, hvilken betydning for opplevelsen har føttene som berøringspunktet med verden? 

Hørselen synes å være langt viktigere enn vi tenker over. Når hørselen forsvinner ”blir 

omgivelsene hardere”, ”som et bilde”, ”som et fjernsynsbilde hvor lyden er skrudd av”. 

Deltakerne opplevde tomhet og ubehag når lyden ble borte. Omgivelsene mister dimensjon 

og oppleves mer urealistiske når lyden er borte. Lyden fyller rommet mellom meg og det 

andre, gir opplevelsen dimensjon og synet retning og dybde. 

Luktesansen opplevde de ikke som så sentral. Flere uttrykte at de mens de hadde 

neseklypen på ikke synes at fraværet av lukt hadde betydning, men når de tok av neseklypen 

ble luktene plutselig meget tydelige. I samtalen omkring lukt var det flere deltakere som 

trakk frem betydningen av luktene fra de stedene, stiene og landskapene som har betydning 

for dem – luktene omkring hytta, luktene i fjellet, ved kysten osv. Hukommelse og dufter 

synes således å ha forbindelse med hverandre.  

I andre forsøk hvor vi utelukket alle tre sanser opplevdes omgivelsene som meget 

fremmede, ubehagelige og til dels skremmende – tanker som ”hvor er jeg” ”hvor er de 

andre” ble dominerende. Et par stykker uttrykte opplevelse av fullstendig ensomhet og 

følelse av å være helt isolert. Dette siste forsøk betrakter jeg mer som en kuriositet, men det 

var med til å sette fokus på betydningen av sansenes samspill. 

                                                      
81

 Deltidsstudentene er i jobb ved siden av studiene; fortrinnsvis lærere i ungdomsskolen, vdg.skole, barnehage, 

sosial etaten, vanskeligstilt ungdom, helse sektoren 



88 
 

For meg ble det lille eksperimentet en understreking av at opplevelsen kroppsliggjøres 

gjennom samspillet av sanser, hvor hver enkelt sans spiller en rolle for helheten, og at 

opplevelsen må forstås som en helhet hvor den sansende kropp skaper utgangspunktet for 

menneskelig menings- og erfaringsdannelse. ”My field of perception is constantly filled with 

a play of colours, noises and fleeting tactile sensations” skriver Merleau-Ponty (1962, s xi ). 

Opplevelser av lys, temperatur, fuktighet, vind har betydning for hvordan omgivelsene 

sanses, hvordan materialiteten lever og treder frem.  Våre sanser og vår kropp er våre 

redskaper og broen som muliggjør væren i verden og dannelse av mening. Vi bebor kroppen, 

som igjen bebor verden.  

Snarturen har betydd at jeg har hatt et økt fokus på kompleksiteten i opplevelsen og 

betydningen av de flyktige elementer i møtet med stien og landskapet. Et fokus som har 

vært viktig for å skape dybde i samtalene omkring stien og opplevelsene, og et fokus som har 

vært viktig for å analysere mine samtalepartneres refleksjoner omkring stien. Det har betydd 

at jeg fikk en åpning for å få et bedre grep om det sanselige og flyktige ved stien og 

omgivelsene. Samspillet mellom delene i den helheten som menneskets møte med stien er. 

Dette er nyanser som er vokst frem gradvis og som gradvis har gjort det mulig for meg å 

trenge dypere inn i ulike nivåer og nyanser knyttet til møtet med stien. 

På kyststien 

I det følgende er det min hensikt å få frem mine samtalepartneres opplevelser som kan kaste 

lys over så vel stiens materielle som flyktige sider, og relasjonene som skapes mellom dem. 

Om kyststien skriver Larvik Kommune:  

”Noe av hensikten med Kyststien er å gjøre folk oppmerksomme på flere av 

opplevelsesmulighetene kysten vår kan by på, for på denne måten å spre folk litt utover langs 

hele kysten. Samtidig samles noe av gangtrafikken til en sti, og ledes fram der ferdselen er til 

minst mulig ulempe for menneske og natur (…) Ved å gjøre det enklere å ta seg fram langs 

kysten og fortelle litt om hva man kan oppleve underveis, håper vi mange vil benytte seg av 

det tilbudet stien er. Kyststien er laget for å gi folk positive opplevelser. Den skal også minne 

oss om behovet for å ta vare på naturen og kulturlandskapet vi er glad i.” (Larvik Kommune 

1991 i Hansen 2000).  

Kyststien er en 33 km lang turløype som går langs kysten fra Stavern til Ødegården. Kyststien 

er merket med blå maling på lave stolper, trær, steiner eller på svaberg. Ved veikryss er det 

ofte merket med skilt. Stien går til og fra kysten, den følger til tider bebyggelse; 

hytteområder, gårder og går igjennom mange større eller mindre campingplasser, gjennom 

skog, langs strender og over svaberg. Tilretteleggingen av stien varierer med terreng og 

underlag. Noen steder er den anlagt med henblikk på at ferdsel i rullestol skal være mulig. 

Andre steder er det lagt ut klopper for å ta vare på våtmark. Enkelte steder er stien ulendt og 

følger fjellknauser og svaberg. Stien følger også ferdselsveier som har vært i bruk over lang 

tid, grusveier, asfaltert vei. Flere steder langs stien er det anlagt p-plasser og toaletter, og i 
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flere friområder er det anlagt rasteplasser med bord og benker, søppeldunker, 

informasjonstavler mv. Mitt inntrykk var at graden av tilrettelegging er relativt høg, ut fra 

målet om at man ønsker å kanalisere gangtrafikken mest mulig, for å skape minst mulig 

forstyrrelse og sjenanse for naturen og de mennesker som bor der eller har hytte i 

tilknytning til stien. Stien fremstår som helhet som en gjennomstrukturert og velgjennomført 

sti. De allerede eksisterende anlegg (veier, campingplasser, bebyggelse) blir naturligvis 

viktige deler av dette helhetsinntrykket. Så selv om det kan argumenteres for at en har 

forsøkt å tilrettelegge minst mulig gjennom nettopp å bruke allerede eksisterende anlegg, 

kan opplevelsen av tilrettelegging lett bli en annen. Den delen av kyststien som feltarbeidet 

er konsentrert omkring strekker seg fra Nevlunghavn østover til Gusland. Dette er den minst 

tilrettelagt delen av stien.  

Underveis på turene og i samtalene er det fokus på sider ved kyststien som merking, grusing, 

skilting, tilrettelegging. Kvaliteter knyttet til sti versus vei, havet, svabergene, skog og trær, 

stein og bebyggelse hvilket i og for seg er forventet. Det som er spennende i den 

sammenhengen er at det materielle alltid settes inn i en sammenheng. Er samtalen om 

skogen, trekkes det frem kvaliteter ved skogen som setter skogen i relasjon til omgivelsene, 

for eksempel været og kvaliteter som at den er lun, gir ro og ly. Skogen forbindes med 

svaberg og jordsmonn, den knyttes til kulturlandskapet. Er samtalen om en trapp støpt i 

betong dekorert med små stein som er lagt ned i betongen, settes den i sammenheng med 

hyttelandskapet, kommunalforvaltning, private interesser, glatte og bratte svaberg. I 

samtalene og opplevelsesbeskrivelsene blir det tydelig at stiens materielle sider er uløselig 

forbundet med omgivelsene (fysiske, sosiale, kulturelle). Når vi ser og sanser ”skogen”, 

sanser vi ”skogen i sammenhengen”. Vi ser, sanser, tolker og forstår det vi møter i lyset av 

vår egen bakgrunn og erfaring og den sammenhengen som møter oss. 

Merking og skilting 

Et av de første temaene som kommer opp er opplevelsen og forståelsen av både merker og 

skilt. Merkingen av turstier har mange sider som kommer frem gjennom samtalene på 

kyststien og gjennom mine mange turer på merket sti. I intensjonene med merking ligger 

først og fremst at ”vandrere og skiløpere på en sikker måte kan komme fra et sted til et 

annet”82. Dernest bør en ”legge vekt på å finne frem til en trasé som går gjennom områder 

med spesielle naturkvaliteter som variert natur, utsikt, særlige kulturminner osv.”(ibid). 

Merking har som nevnt tidligere en lang historie i Norge fra de tidligste vardene på fjellet og 

de første DNT rutene i Jotunheimen, til dagens store antall merkede turstier og turveier. 

Generelt er det mitt inntrykk at myndigheter, forvaltning, organisasjoner og ”folk flest” 

mener merking kan være positiv og inkluderende i det den skaper trygghet og gir mennesker 

en mulighet for å finne frem i ukjent terreng. Når vi går på tur tenker de færreste over 

merkingen. Merking av stier er på mange måter blitt noe vi tar for gitt. Vi har vennet oss til å 

ha tillit til organisasjoner og myndigheter i forhold til at de merkede stiene oppleves som 
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sikre. Vi går på tur. Ser på oversiktskartet ved innfallsporten til turområdet og så går vi, 

følger merker og skilt; til toppen, til vannet, til hytten, fra A til B. Når vi følger merker og skilt 

forventer vi at stien er tydelig, at det er trygt å gå der, at vi finner frem, at stien leder oss den 

mest fremkommelige, interessante og fine veien.  

Merkingen gir oss rettigheter og gjør at vi kan ferdes uten tvil om våre rettigheter for 

eksempel i strandsonen. Samtidig må en se at merkingen også er en samfunnsmessig 

markering av hvor du har lov til å ferdes, hvor det er ønskelig at folk ferdes. Merkingen 

markerer grenser for ferdsel, det er den måten myndighetene signalerer til folk hvor de kan 

ferdes og hvor de ikke kan ferdes. Merking er således også en utøvelse av politikk og makt.  

Merkingen er også en seleksjon av opplevelseskvaliteter, en inklusjon og en eksklusjon av 

hva stien leder den vandrende til av for eksempel kulturminner og natur. Tangen (2004) tar 

opp perspektiver på inklusjon og eksklusjon i artikkelen: ”Kyststien – en turløype med 

bruksanvisning” – i denne drøfter han sider ved stien og tilretteleggingen ut fra et 

systemteoretisk perspektiv. Interessant i denne sammenhengen er især hans perspektiver på 

stien som et sosialt system, som kommunikasjon og meningsdannelse som skaper inklusjon 

eller eksklusjon, og hvordan stien som anlegg skaper forventningsstrukturer som vi som 

turgåere svarer på eller forholder oss til.  

I offentlige dokumenter83 og i dokumenter fra friluftslivsorganisasjonene ses merking som et 

gode som motiverer, skaper aktivitet og gjør at folk kan finne frem, føle seg trygge og få 

gode naturopplevelser. De fleste av oss opplever stort sett merkingen i tråd med dette, 

samtidig beskriver flere også følelsesmessige og opplevelsesmessige dilemma knyttet til 

merkingen. Gjennom samtalene kommer frem flere nyanser i forhold til hvordan merkingen 

oppleves på kyststien. 

Skilt og merker  

Langs stien er det satt opp skilt med stedsnavn for eksempel Kloppsand, Ødegården og 

Smørbukta. Skiltene er trykkimpregnerte staur med et trykkimpregnert skilt med navnet 

gravert inn og malt.  

”Jeg synes egentlig at det er spennende når du får de navn. For det er ganske beskrivende 

navn, men jeg tenker også hvorfor? Det som jeg tenker at i og med det er så markert for 

meg, så er ikke dette friluftsliv men det er en kultursti ikke noe natur – det er ikke friluftsliv 

og det er ikke natur, det er egentlig kultur og da kan jeg akseptere at det står beskrivelser av 

ting rundt forbi da, mens hadde vi vært langt til fjells så vet jeg ikke om jeg hadde likt at det 

malte med..”84 

Skiltene må være hensiktsmessige, de må tjene et formål. Generelt virker det som at vi 

aksepterer en høgere grad av skilting og tilrettelegging, når vi ferdes i tettstedsnære 
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omgivelser eller langs kysten. Her ligger det en forventning om at det er slik langs kysten og 

der hvor folk flest bor. I kontrast til dette forventes det at fjellet er ”rent”: at det ikke er 

søppel, at det ikke er skiltet, at merkingen kun er der det er funksjonelt og nødvendig osv. 

Men det ligger også en forventning om at merkingen skal være utført så den bryter minst 

mulig med omgivelsene uansett om det er på fjellet eller langs kysten. Flere kommenterer 

både materialvalg og plassering av merkestaur og skilt 

Estetikk og merking  

”Jeg reagerer på de skiltene som står, sant. Altså, de bruker trykkimpregnerte materialer i 

langt ut i der og har en ferdig dreiet greie som de setter inn skiltet på. Så kunne det jo 

kanskje vært gjort litt mer --- på en annen måte.. og så var det en overdrevet bruk av maling 

sånn helt.. Jeg tenker på den store steinen første som vi kom til som vi ikke klatret opp på der 

hadde de malt til og med på steinen og da tenker jeg men… ”85 

          

En dasker til en stolpe med blå maling og sier: ”Ja, de har brukt sommeren … uff sånn”86 Jeg 

spør videre om han synes de burde valgt noe annet en stolper. 

”Ja på en måte. Altså hvis de først skulle merke en sti, så kunne det ha vært gjort mer elegant 

tror jeg. På en måte virker det provisorisk…. Nei, hvorfor ikke bare varder med maling på. 

Hvorfor ikke? Jeg ser jo det at det er en større sjanse for at de blir revet ned av mennesker og 

at vind og vær gjør at du må vedlikeholde mer. Men det var et eller annet som skurer når vi 

går her. Men her er faktisk trea, merkinga er på en annen måte kjenner jeg enn den var helt 

der ute. Forskjellen er at her står merkingen der hvor du må gå… stien går her og da er det 

bare å følge stien…. Og disse greiene – det er noe rart med blå der.. blå maling og så den 

stauren de er malt på.”87 

Mange kommenterte de blå malingsklatter underveis, både med hensyn til plassering og 

størrelse. Alle gav uttrykk for at merkenes utforming har betydning for hvordan vi oppfatter 

stien, om vi legger merke til merkingen, om den irriterer eller om merkingen nettopp bare 
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går inn og nesten umerkelig gir oss den nødvendige retning på vår vandring. De med 

bakgrunn fra arkitektur, forming og estetiske fag var de som tydeligst gav uttrykk for 

betydningen av utformingen av merkene og som la merke til plasseringen av merkene.   

 

”Jeg liker ikke de her svære klattene. De her maling klattene på treerne og på berg og rundt 

omkring, det trenger ikke å være. Det kunne vært litt mer inkludert i naturen, litt mer diskret. 

Jeg ser at masse av den her merkingen som er nå, den passer ikke inn – det kan irritere, det 

kan det – de treskilta med de her blå eller røde navn i, ja nei – det krever en balansegang”88 

Annette: Så det handler mer om at tilretteleggingen er felt inn i naturen og er i 

overensstemmelse med den natur du ferdes i (H: ja) enn at det handler om merkingen i seg 

selv, fordi merkingen kan være et gode? 

”Ja jeg er veldig for merking, jeg synes det er helt supert jeg, men ikke for enhver pris. Så skal 

det være i naturen, må det stå i samsvar til naturen.”89  

Kommentarene til merkingen gikk i høg grad på selve utformingen av merkene, men også 

plassering. Generelt reagerte mine samtalepartnere på for mye maling, for mange merker og 

plassering av merkene på steder man ikke synes de høre hjemme – på svaberg, på store 

stein som ligger fritt i terrenget etc.  Merking som er i samsvar med og ikke i motsettende 

kontrast til naturformasjoner og naturmiljø forstyrrer mindre og oppleves som mer estetisk 

av mine samtalepartnere.  

Når merkingen er mangelfull eller overgjort 

”Hvis det er en merka sti så akkurat hva jeg mener om det, det vet jeg ikke. Altså, kyststien er 

jo en merka sti, det er jo sånn turist sti. Å lede folk inn på en sti og da er det jo veldig bra at 

det er merka sti og når det er først er merka sti så skal den være ordentlig merka! Ellers så 

blir du irritert hvis du ikke finner neste merke.”90  

”Men dette at det var merket på svaberget det var også helt nytt for meg. Jeg har aldri vært 

steder hvor jeg har sett sånn merking. Så jeg lurer om, kanskje det ikke bør være på en måte 

sånne blåmerker med 5 meters mellomrom for at da blir jeg sånn å ja det var et stup og så 
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blir jeg liksom fanget i det der… men så tenkte jeg men herregud da må du jo bare gå rundt!  

Så kanskje det burde bare hatt sånne påler så du kan se ved neste horisont?”91  

Underveis på kyststien er merkingen av varierende kvalitet noen, steder er det merket og 

tilrettelagt veldig tett, og andre steder er det vanskeligere å følge stien. Når merkingen er 

mangelfull, skaper det frustrasjon og usikkerhet, og det betyr at energi og oppmerksomhet 

rettes mer mot å finne neste merke, finne veien frem for å være på tur og være tilstede i den 

naturen vi ferdes i. Når merkingen er overgjort med alt for tette merker, skaper det irritasjon 

og rytmebrudd. Alle er enige om at det er bra med merkede turstier, men tydeliggjører 

samtidig at behovet for merking er helt avhengig av hvor de går, om de er kjent i området 

eller ikke. Er du kjent i området er du ikke avhengig av merking i samme grad, selv om 

mange fortsatt velger å gå den merkede stien også da. 

Et perspektiv som spiller inn i denne sammenhengen er tidligere erfaring, jeg skal vende 

tilbake til dette senere, men bare nevne at det er en sammenheng mellom hvor mye erfaring 

du har og hvordan du forholder deg til merkingen i områder hvor du ikke er kjent fra før. Den 

erfarne er ikke avhengig av merkingen i samme grad og beveger seg friere mellom sti og 

omgivelser, er mer oppsøkende og selvstendig. De med noe erfaring92 er mer bundet av 

stien og merkingen og lar seg lede, de er mer tro mot stiens prosjekt og mer redd for å miste 

stien av syne og gå seg vill.    

Merkingen kan både skape og begrense opplevelsesmuligheter, fungere både som en hjelp 

og en styring og skape både trygghet og frustrasjon. Merking kan skape trygghet, men kan 

også flytte ansvar og nødvendig kompetanse fra den enkelte til fellesskapet.  

Merkingen er en autoritet som gjør at vi ikke går bort fra stien – det krever noe av den som 

bryter med den merkede stien. 

Merking som autoritet 

”Jeg hadde hørt havet, hadde hørt en ny lyd fra havet en lyd som skaper en slags forventning 

om at jeg kommer til å se eller sanse et eller annet, annet enn det som har vært så langt. Så 

kommer du til den åpningen og sånn som lyset ligger nå, da har du enda større åpning og 

mer utsyn hvis du hadde gått rett frem. Så jeg ville gått rett frem, og så merker jeg merkinga, 

som jeg har merket noen ganger før. At stien og merkingen blir forstyrrende, fordi du blir 

disiplinert til å se etter neste merke og holde deg til stien og du liksom er på vei. Stien 

forteller deg at vi skal videre og stien går her. Selvfølgelig er det steder hvor det er greit med 

merkinga for da er det lettere å finne en grei vei igjennom der det er tettvokst og kanskje 

veldig sumpet og sånt noe. Så det er jo veldig blandet det der … At det gjør det mulig eller 

letter å ta seg frem men samtidig så er det i perioder veldig forstyrrende. For den får deg til å 

gå et annet sted enn der jeg spontant ville ha gått… Ja, jeg ville ha gått nærmere, jeg ville ha 
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gått ned til stranda og jeg ville hatt kontakt med fjæra, med sjøen på en annen måte. Jeg 

ville ha gått ut på svaberga andre steder. Jeg ville ha stoppet opp, sett på ting andre steder 

enn det jeg nå gjør. Så akkurat nå, når merkinga fins der så stopper jeg opp; – hvor er neste 

merke – der og der – Nå ble det sånn veldig tydelig det der med hva som ligger i merket.” 93 

Merkingen skaper en indre spenning mellom å være tro mot den merkede stiens prosjekt 

eller å følge egne lyster og gå fra stien og for eksempel ned mot havet. Flere beskriver det 

indre dilemma mellom å følge den merkede stien eller å følge den retningen en egentlig har 

lyst til å gå. 

”Jeg vet ikke helt med den der sti merkingen. På den ene siden merker jeg at jeg blir jo 

opptatt av å følge de merkene, og så den stien i seg selv fra A til B drar meg på den linjen 

samtidig så blir det som jeg inn imellom kjenner - hva var det der? Og så blir jeg dratt ut til et 

eller annet og så kjenner det blir sånn krig med en sjøl - nei, nei jeg skal fortsette å gå for jeg 

skal frem til B! Men der var det spennende! Så er det noen ganger vinner det ene og noen 

ganger vinner det andre.. og er det som du nevnte94 hvordan det er å gå på svaberg og hva 

som kommer etter. Plutselig så er det en diger bukt og jeg må en lang omvei tilbake. Hvis jeg 

vet at jeg skal rundt et sted, så er det jo greit å ha sti, eller ha merking.”95   

”Noen plasser så er det viktig at du får en sånn korreksjon på åssen du skal gå, men det var 

så tett at du sånn, sånn detaljstyring bort over svabergene. Men det er da… at når jeg kom 

ned der så vil jeg ut til sjøen sant, og da føler en nesten at en må stjele litt i fra turen og gå 

ned til sjøen.. Men jeg tror at hvis den hadde hatt sånne punkt96, så tror jeg vi hadde brukt 

naturen på en helt annen måte enn det som er nå da. Jeg tror vi hadde vært mye nærmere 

vannet og vært mye mer utforskende på.. men samtidig er det litt vanskelig terreng for hvis 

det ikke hadde vært noen sti der og ikke noen merking så tror jeg vi hadde slitt og gått mye 

feil og brukt lang tid på dette så det er en balanse”97 

”Jeg ble veldig overrasket over at vi liksom skulle svinge inn, jeg var sikker på at vi bare skulle 

over bukten og så opp på berget der på andre siden og der var igjen den der motstanden mot 

å gå bort fra havet og inn, jeg skjønte ikke hvor skal vi nå eller hvorfor skal vi inn? Vi 

oppdaget mange fine små stier der inne, som vi hadde mer lyst til å gå. Da kjente jeg veldig 

på det du (henvendt til en av de andre) snakket om tidligere med barn, som vi bestemmer her 

skal vi gå i dag og så - nei jeg vil gå der! Nei det får du ikke lov til – vi skal gå til B.”98   

Flere opplever merkingen forstyrrende når stien går gjennom åpne områder og over svaberg 

og gir uttrykk for at merkingen begrenser dem. Dette er felles for deltakerne, men samtidig 
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gjør de fleste oppmerksom på at merkingen fortsatt oppleves som et gode nettopp fordi det 

betyr at du kan dra plasser du ikke har vært før uten at det krever noe særlig av deg.  

Merking, rytme og drag i landskapet 

”En kort ting jeg tenkte på: om stien var lagt et naturlig sted eller ikke et naturlig sted i 

landskapet. Og da prøvde jeg og så tenke litt på det, og hvor vi flere ganger valgte å gå litt 

annerledes enn der hvor merkingen var, så tenkte jeg hvorfor er det sånn da? Og da slo det 

meg at jeg tror naturen har noen sånne naturlige inndelinger eller avgrensninger eller linjer 

som for oss oppleves som naturlig å bevege seg i. Og så ser jeg på landskapet hva er det som 

gjør det? Hvordan kan man finne det? Nå tror jeg ikke det er så lett å finne det, jeg tror det er 

noe man bare må oppleve det og kjenne på, når man går. Så det tror jeg er viktig når man 

lager en sånn sti det er det å følge de, den naturlige stien i landskapet! og hva er det da? 

Dersom jeg følte at det var en naturlig slags inndeling i eller noen avgrensninger i landskapet 

som det var naturlig å gå imellom eller på linjer eller.. Jeg klarer nesten ikke å forklare. Det 

gav en opplevelse av at her er det riktig og her er det ikke helt riktig. Spesielt et sted hvor jeg 

tenkte at her kunne stien godt ha gått rundt sånn (viser med hånden) og så gikk den på en 

måte rett frem og da var det – det var som at det var med motstand å gå rett frem akkurat 

som om det var et flyt i landskapet som gikk mer der og det å gå parallelt med flyten tenker 

jeg … jeg vet ikke om jeg kan beskrive det.. latter”99 

Merking er et undervurdert håndverk eller en kunstart. Det er tydelig at det betyr noe 

hvordan det merkes, hvilken rytme merkingen skaper og hvordan merkingen fremstår. Den 

vandrende kjenner merkingen på kroppen dels når merkingen ikke følger landskapets linjer 

eller går på tvers av den vandrendes fokus. Den person som utfører merkingen setter sine 

merker i mer enn en forstand. Merkingen er for det første et uttrykk for den tolkningen av 

stien og landskapet som personen gjør der og da når han eller hun merker. For det andre er 

det et uttrykk for personens oppfatning av merkingens funksjon som gjenspeiles i merkene. 

Merkingen er som en signatur fra den som utfører merkingen. Jeg har gått mange av de 

merkede stiene omkring Bø. Her er det nesten så jeg kan kjenne hvem som har merket hvilke 

stier. Ikke alle, men mange. Det er helt sikkert også slik at det er forskjellige personer som 

har merket samme sti på ulike tidspunkt, men generelt er de i Bø turlag som merker stier 

gode til å merke. Det er som om de har forstått balansen slik at merkene understøtter 

rytmen og opplevelsen. Det er langt fra slik alle steder, så på tross av at det er skrevet 

merkeinstrukser og standarter for merking og tilrettelegging, er det veldig tilfeldig hvordan 

det gjøres i praksis.  

Hvis den som merker ikke er seg det bevisst og merker mer eller mindre tilfeldig, for tett 

eller for spredt, skapes urytme. Jeg vil gå så langt at jeg sammenlikner det med musikalitet. 

Stien og stiens forløp gjennom landskapet er som et musikkstykke, en musisk tolkning av 

landskapet. Stien skaper en rytme i oss som enten understøttes av merkingen eller brytes av 

merkingen, og det har betydning for hvilken relasjon som skapes mellom den som vandrer 
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og omgivelsene. Urytmisk, dårlig utført merking som tvinger oppmerksomheten fra sti og 

omgivelser mot merkingen, skaper en ganske annen opplevelse enn den merkingen som 

ligger der som en umerkelig rettleder. 

Stiens forløp og tilrettelegging skaper fokus. På kyststien var det flere som gav uttrykk for 

frustrasjon når stien flyttet den vandrendes fokus bort fra havet og inn i land. Stien oppfattes 

også som en autoritet. Stien bestemmer. Stien leder oss dit den vil og vi følger den. Enkelte 

beskriver en opplevelse av stien som begrensende fordi den fastholder deg og leder deg, 

andre opplever dette som en trygghet.  

Å gå først eller sist gjør en forskjell 

Alle kommenterte merkingen etter turen, og alle hadde meninger og opplevelser av 

merkingen, men især to tydeliggjorde betydningen av å gå først og sist i gruppa. 

”… Jeg gikk først en periode og da blir du veldig opptatt av hvor du skal gå henne, og 

glemmer kanskje mange andre ting, men hvis du går sist så kan du bare gå med de som går 

foran ikke sant. Du slipper å tenke på hvor du skal gå, og da kan du slappe av der kan du nyte 

mer. Ta det med ro og la andre føre an, ikke sant..”100  

”Særlig når vi går over bergene da er det jo ikke gitt hvor skal vi egentlig gå her, og da ble det 

veldig fokus på merkene, synes jeg, og det var forstyrrende, men der prøvde jeg både å gå 

foran og gå bakerst. Det var jo stor forskjell. For går du foran er du veldig opptatt av de 

merkene og du skal på en måte vise vei, men går du bakerst så kan du jo bare dilte etter og 

trenger ikke å forholde deg til de merkene i det hele tatt.”101 

Når du går først i gruppa og er stifinneren gjør det en forskjell i forhold til opplevelsen av 

merkingen. Som førstemann er du opptatt av merkene, hvilken vei gruppa skal, hvor neste 

merke er, og du er opptatt av at det er du som leder gruppa på rett spor. Er du kjent eller går 

bak andre blir du opplagt friere. I den videre samtalen ble det tydelig at opplevelsen av 

merkingen henger sammen med hvilken rolle du har i akkurat den gruppen du er sammen 

med. De to ovenstående sitatene er fra to forskjellige turer. De andre i gruppa hadde alle 

lagt merke til og tenkt over merkingen, men det var også tydelig at de som ikke gikk forrest 

opplevde seg som mye friere i forhold til stien og merkingen. Dette understreker også 

betydningen av merkingen i forhold til om den krever din oppmerksomhet eller om den går 

inn som en retningsviser som kun understøtter den vandrendes ferd gjennom landskapet.  

Dette har naturligvis betydning for hva vi opplever og hvordan opplevelsen formes. Så et 

viktig spørsmål blir derfor i hvor stor grad en merker for første gangs besøkende eller de som 

går der ofte. Hvor grundig det merkes kan trolig differensieres i forhold til hvem som er 

hovedmålgruppa.  I tillegg til skilt og merker er det en rekke andre tilretteleggingstiltak 

underveis som legges merke til. 
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Trapper, rekkverk, bruer   

”Nei altså jeg tenker hvis du tenker sånn fysisk tilrettelegging vi har gått over en del sånn 

planke broer og de fleste var liksom på sin plass tenkte jeg og det var veldig bra at de var 

der.”102 

Underveis på turen passerte vi flere trapper og rekkverk, som gav anledning til reaksjoner og 

refleksjoner.  

”Jeg tenkte også at de her både tretrappene som gikk opp og det tregelenderet ned en sånn 

(svaberg), det var liksom litt rart eller litt uvant. Når man går på sånn berg og så er det 

plutselig sånn trerekkverk, men samtidig så var jeg jo veldig glad for det – altså jeg brukte 

det jo, jeg trengte det”103  

                      

Trapper og rekkverk ble opplevd som hensiktsmessige og funksjonelle. Det var ut på høsten 

at jeg gjennomførte samtalene. Da var det ganske vått og glatt på svabergene, hvilket 

selvfølgelig tydeliggjør behovet for tilrettelegging av de stedene som ellers ville vært 

vanskelig tilgjengelige.  

En tretrapp skiller seg ut: 

”Ja det var jo ingen god rytme, for jeg ble jo helt stram i beina når jeg begynte på den 

tretrappa. Enda jeg trudde, vi hadde jo gått langt og jeg var varm i beina ikke sant og 

muskulaturen var jo varm og god.. men den var så – for da kom den der jevne… så jeg var jo 

egentlig helt stiv da, når jeg kom opp der. Den tok helt fokus fra alt, var bare opptatt av å 

komme meg opp altså.104 

                                                      
102

 Sitat Trym 
103

 Sitat Fride 
104

 Sitat Ida 



98 
 

”Jeg bare kjente at jeg ble sliten i den trappen, fordi bevegelsen er monoton. Men ellers så 

skjønner jeg jo at tilretteleggelsen. Der er det greit at det lages en trapp, der det er bratt..”105 

                                                   

Opplevelsene av tretrappen understreker for det første poenget med sammenhengen 

mellom materialiteten og opplevelsen. I kroppen kjennes at trappen er for bratt. Steget blir 

for høgt og for kort og dermed blir det tungt å gå opp den trappen. Når det blir tungt flyttes 

fokus inn i kroppen og rettes mot beina og pusten. For det andre understrekes det også her 

at tilrettelegging i form av gelender og trapper er uvant for flere av mine samtalepartnere.  

Rett etter Ødegården kommer en til et hytteområde hvor stien følger en betongtrapp opp 

over ett bratt svaberg. Flere kommenterte trappen: 

”Jeg husker da jeg så den steintrappa – at jeg synes den var fin! Altså, det var jo beton, og 

jeg la merke til de små steinene og jeg tenkte jøss er det noen som har satt seg ned for å 

pynte – tenkte jeg. Og det overrasket meg litt at jeg synes det var så fint for det var jo beton 

da og det synes jeg egentlig ikke passer inn, men det ble liksom litt naturlig inn i landskapet 

likevel. Det syntes ikke noe særlig fra avstand. Jeg tror faktisk at det var en del av 

hyttelandskapet der. At man valgte bare å bruke en vei som noen som hadde hytte allerede 

hadde valgt å lage, og da tenkte jeg ja, ja. Da er vi i hyttegrend da, eller noe sånn, så da er 

det her det går da så fint da, så koselig. Og det gelenderet – av en eller annen merkelig grunn 

så reflekterte jeg ikke over det gelenderet var der på svaberget – jeg holdt på å gå på tryne 

der og det var kjempe glatt, så jeg brukte det og det er egentlig helt nytt for meg og tenke 

sånn, men det gjorde jeg nå.”106 

”Jeg er jo så fascinert av farger, så det var de her steintrappene med de forskjellige steinene 

i. Det setter sånn inntrykk i meg det gav meg liksom sånn lyst til å drive med noe kreativt.. 

Jeg likte godt den steintrappa selv om det er menneske skapt og tilrettelagt og selv om noen 
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mener, kanskje, at det ødelegger terrenget, så synes jeg det var veldig fint, en hyggelig 

opplevelse å se den der..”107 

         

Mine samtalepartnere var stort sett enige om at den støpte trappen var ok. Flere hadde 

positive assosiasjoner forbundet med trappen, både i forholdt til fremkommelighet og i 

forhold til dekorasjonen av trappen. Det er flere perspektiver som kommer frem i samtalene. 

For det første blir det tydelig at våre forventninger til hva som møter oss spiller inn på hva vi 

synes er ok tilrettelegging. Så når betong trappen tolkes inn som en del av hyttelandskapet 

og en bevissthet om at stien sikkert går der fordi tilretteleggingen allerede var der, så skaper 

det samtidig grunnlaget for at vi ser trappen i hyttekonteksten, og ikke i en ”på tur i ”urørt” 

kyststiterreng” eller i en friluftslivskontekst. Resultatet er at vi aksepterer en høgere grad av 

tilrettelegging. I samme åndedrag tydeliggjører to av samtalepartnerne også hvordan idealet 

om det lite tilrettelagte, det ikke menneskeskapte, urørte ligger som en grunnleggende 

forståelse eller verdinorm i oss. Den ene fremhever at på tross av at det var betong, som hun 

egentlig ikke liker og som hun ikke synes hører hjemme der, så glei trappen godt inn i 

landskapet og var lite synlig på avstand. Den andre fremhever at hun liker trappen på tross 

av at ”noen” måtte synes at den ødelegger terrenget. Vi bærer med oss en forståelse av det 

urørte og lite tilrettelagt som et ideal, men i situasjonene tolker vi kjapt konteksten og 

plasserer de tilrettlagt elementene inn i den. Det er således stor forskjell på hvilken grad av 

tilrettelegging vi aksepterer i ulike kontekster. Langs kysten synes vi å akseptere en høgere 

grad av tilrettelegging enn for eksempel i fjellet. I hytteområdene langs kyststien aksepterer 

vi mer tilrettelegging enn imellom hytteområdene. Dette synes å være i tråd med de 
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perspektivene Odd Inge Vistad tydeliggjører i sin avhandling ”I skogen og i skolten”(Vistad 

1995). 

En som har bodd i området hele livet og gått stien uendelig mange ganger peker på enda et 

perspektiv: 

”Jeg er litt opptatt av for at jeg reagerer ikke på samme måten når jeg ser den trappa her nå, 

det er klart første gangen jeg gikk her var det jo … men man blir vant til å se det og så 

aksepterer man det gradvis.”108 

Heller ikke jeg reagerer på samme måten på trappen nå som første gangen jeg kom til den. 

Etter hvert som vi blir kjent et sted, er det noen nyanser som trer i bakgrunnen og andre som 

gradvis trer frem. Berleant fremhever at ”the landscapes we live in easily become invisible 

through familiarity”(Arnold Berleant 1997 s.11).  Mange ganger i løpet av prosjektet har det 

slått meg at det er med landskaper som med mennesker. Når vi møter et nytt menneske ser 

vi først det ytre. Vi legger merke til deres utseende og fremtoning. Etter hvert som vi lærer 

dem å kjenne, trer flere og flere sider frem og blir tydelige, og hos de mennesker vi kjenner 

godt og er veldig glad i, mister utseendet sin betydning og betydningen av de indre kvaliteter 

øker.  På samme måte er det kanskje med landskap?  

Bruer  

Spesielt to bruer skiller seg ut. Den første bruen består av flere store granittheller som er 

lagt etter hverandre gjennom rørskogen og gjennom et område som oversvømmes i 

stormvær og når det er mye flo. Den andre er en lang trebru som er bygd opp langs et 

svaberg. 
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Steinbruen ble opplevd litt forskjellig i forhold til hvor god den var å gå på, men alle tenkte at 

de steinblokkene som var brukt egentlig var noe som skulle være brukt et annet sted til 

bolverk eller liknende. Det var tydelig at vi nesten automatisk tolker den tilretteleggingen vi 

møter inn i en sammenheng, og forholder oss til tilretteleggingen ut fra den sammenhengen 

vi forstår den i. Vi skjelner mellom tilrettelegging som er lagd for denne stien, eller om det er 

noe som hører til noe annet. Granitthellene ble tolket som hørende til et annet sted 

opprinnelig. En tolket det som at det var gjenbruk av heller, en annen at det var overskudd 

fra bygging av en marina. I det vi tolker det vi møter som noe annet enn spesielt sti 

tilrettelegging så oppfatter vi det og tolker landskapet i den konteksten.  

Trebruen kan karakteriseres som den mest omfattende tilretteleggingen på turen. Her er det 

bygd en ganske lang gangbru på utsiden av et svaberg. De fleste reagerer positivt på brua:  

”Ja jeg synes den var kjempeflott. Altså for det første den er så fint gjort det passer liksom 

med tre inn til det der fjellet og vi ville aldri ha kommet ut der hvis vi ikke hadde hatt den der 

trappa eller gangbru for det var jo helt steilt fjell og du kommer litt opp på, nei jeg synes den 

var helt fabelaktig…”109 

Flere ting gjør at brua blir oppfattet som en vellykket tilrettelegging. For det første det at 

den skaper en mulighet for å komme på utsiden av svaberget, ut over vannet. For det andre 

at plankene er skåret slik at de føyer seg langs fjellkanten, og for det tredje at hvis stien 

skulle gått et annet sted skulle en enten vært langt inn i land eller klatret over et bratt og 

vanskelig tilgjengelig svaberg. Her er mine samtalepartnere mest opptatt av det 

opplevelsemessige. Å komme tett på havet, ut over vannet slik at vi kunne se ned i det. 

Samtidig oppleves bruen som estetisk. Her er det så tydelig at dette er en spesiell 

tilrettelegging hvor en ikke har forsøkt å tilrettelegge minst mulig eller å få tilretteleggingen 

til å gli inn i landskapet, og det er min oppfattelse at det er positivt fordi det så tydelig 

markerer at dette er noe annet, og dermed tolker vi det også annerledes. En av mine 

samtalepartnere som hadde lokal tilknytning fortalte at han brukte stedet mye fordi det var 

et av de eneste stedene langs kysten hvor hans nattbilder ikke ble påvirket av kunstig lys fra 

bebyggelsen. Han brukte bruen til å få frem spennende effekter i sine nattbilder.  

Samlet sett har bruer, rekkverk og trapper konkrete funksjoner i forhold til å øke 

fremkommeligheten. Denne funksjonaliteten forstås umiddelbart av turgåeren og 

tilretteleggingen tolkes fort i henhold til den konteksten den inngår i (jvf. betongtrappen). 

Det vesentlige er i tillegg å øke oppmerksomheten på både de fysiske og estetiske sidene ved 

tilretteleggingen. At det er overensstemmelse mellom tilretteleggingens fysiske form og 

turgåerens bevegelsesmønster slik at fokus ikke flyttes fra omgivelsene til belastninger på 

kroppen (som at vi stivner i beina når vi går trappen) har betydning for opplevelsen.  
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Materialitet og fortelling i stiens landskap 

Langs kyststien beveger vi oss også gjennom helt forskjellige fortellinger om landskapet og 

om forskjellige grupper av menneskers relasjon til landskapet. På den strekningen vi gikk var 

det flere fortellinger gjennom menneske skapt materialitet som ble lagt merke til, og som 

hver for seg satte seg i turgåeren og skapte ulike stemninger. Det var fortellingene om livet 

langs stien, de fastboendes bruk og væren i landskapet året rundt og sommerfolkets ferie- 

og fritidsliv med seiling, bading og vandring.  Det var fortellingene om ulike interesser i 

landskapet, de private og de offentlige, de fastboendes og de tilreisendes. Det var 

fortellingene om tidligere tiders bruk av landskapet. Noen fortellinger var mer sentrale enn 

andre; naustet, hyttene, steingjerdet, forholdet mellom det private og offentlige var tema 

som ble tydelige underveis.  

Naustet  

 Ved Skutebakken ligger et gammelt naust. Rett før man kommer dit har den vandrende fulgt 

stien langs stranden med siv, sand, gress, oreskog over en liten bekk og kommer nå ut på en 

åpen grusplass, hvor grusveien kommer fra innlandet ned til havet. Det ligger flere hytter på 

den andre siden av plassen oppe i skråningen, og når man følger grusveien ned mot havet 

ser man rett mot et gammelt naust og en nyere molo. 

                

To sitater beskriver godt møtet med stedet:   

”Da jeg kom dit, kom jeg inn i kulturlandskapet og da følte jeg med en gang på at her er det 

en lang historie. Her har det vært aktivitet over lang tid. Jeg ser ikke aktivitet nå, men jeg ser 

spor i landskapet etter det. Det var fascinerende å reflektere over; å ja hva er det de gjør her, 

og her gjør de kanskje sånn, og ja den båten der, den er sikkert ute etter hummerteinene og 

det likte jeg også.. Vanligvis er jeg ikke så gla i spor etter menneskelig aktivitet, men du kan 

jo dele den menneskelige aktivitet inn i mange varianter. Her var det en litt mer si en litt mer 

harmonisk type aktivitet, det gamle båthus med gammel historie sannsynligvis. Det gjør noe 

med stedet, når du har en aktivitet der over lengre tid som blir mer integrert i landskapet. Du 
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kan jo ha aktiviteter som mer bryter med landskapet men her følte jeg at det gikk i stor grad 

inn i som en del av landskapet.”110 

”Du ser det gamle naustet der og tenker øy her.. det har ligget her lenge, og du ser at ja, der 

er det en gammel brygge… eller fortøyningsmuligheter. Her har det vært båtliv fra før 

fritidsbåtenes tid. Båter som har blitt tatt inn og ut… så her er det kulturlandskap, her er det 

liksom havet som skaper forbindelseslinjen… Ja, og så er det noe med hvordan det ligger i 

landskapet. Der er jo mye bestemt ut fra naturen at de har lagt det rett på svaberget… Der 

har det nok ligget en del fisk og ventet på å bli mat.. Så får jeg en sånn assosiasjon som jeg 

får at det er som å gå oppe i Gudbrandsdalen på gamle gårder. Det er et eller annet med at 

ting får lov å ligge - en henglemt plastikkstol som får lov å ligge…”111 

                                  

Når vi kommer gående der ned mot det gamle naustet, går vi inn i en annen form for 

fortelling i landskapet. Vi går inn i en fortelling om menneskets brukende omgang med 

landskapet som handler om det levde livet både i fortid og nåtid, og det handler om livet 

både til lands og til vanns, om arbeidslivet og fritidslivet. Mine samtalepartnere fornemmer 

stedet og stemningen som ligger knyttet til stedet. Blandingen av nytt og gammelt, den 

menneskelige aktiviteten, de slitte husene fremkaller tanker om fiske, båtliv og bading, og gir 

assosiasjoner til livet om sommeren. I møtet med stedet speiler de egne tidligere 

opplevelser og erfaringer.  

På yttersiden av naustet lå en gammel gummistøvel, et par fiskekasser, litt garnrester og 

setet fra en gammel plaststol. En kommenterer plaststolen:  
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”Altså det å sette en stol på en plastkasse sant, der. Det er kanskje noe av det mest 

uestetiske du kan gjøre, men det fyller en funksjon og du sitter godt og ser verdens vakreste 

natur. Det blir sånn et paradoks. Den som har gjort det må jo ha et forhold til å sitte der og 

finne roen sant, mens kanskje jeg som er kulturelt dannet ikke ville ha funnet roen eller andre 

ikke ville funnet roen på en plastkasse i, sånn. Så det er et eller annet visuelt som skurer, men 

der og da så synes jeg det ble kanskje ok likevel – det er noe sånn direkte med det og noe - 

Fokuset på opplevelsen ikke det du sitter på…”112 

Videre sa han: ”Du burde snakke med ham som pleier å sitte her han har helt sikkert noen 

perspektiver på denne her natur og på naturopplevelse113”. Vi var helt enige om at det var en 

mann, at han var en gammel mann og at han hadde vært en del av dette landskapet hele 

livet, han hadde hatt sin fiskebåt der, satt sine garn og hummerteiner og høstet av naturen. 

Plaststolen, fiskekassene og garnene var knyttet til denne mannen. De hadde en funksjon og 

de fortalte om hva stedet var (ville vært) for denne fiskeren. Om det var slik, om fiskeren 

finnes det vet vi ikke, men fortellingen var levende for oss og gjenstandene fortalte en 

historie. 

Stedet syntes spekket med fortellinger som lå lagret i materialiteten. Fortellinger som synes 

å være ganske sammenfallende for mine samtalepartnere. Grusplassen og veien fortalte om 

behovet for å kunne kjøre helt ned til havet til hyttene og med båtene på hengeren og så 

videre. Den nyere moloen fortalte om at stedet fortsatt var i bruk. Naustet ble bindeleddet i 

fortellingen om fortid og nåtid og mellom den verden som ligger innenfor (landbruks og 

kystlandskapet) og den verden som ligger utenfor (havet).  

Omtrent samtlige trakk ut på yttersiden av naustet, og flere ga uttrykk for en lyst til å gå på 

”fremsiden”, sette seg, være, se ut over, utsikten. Alle søkte utsyn og alle ville frem foran 

naustet. Interessant i denne sammenhengen er også at vi alle sammen oppfatter den siden 

av naustet som vender mot havet som fremsiden – ikke den som vender inn mot land, 

plassen og grusveien. Ut fra vår fortolkning ble oppmerksomheten rettet mot havet som det 

vesentlige. Her handler det om havet, ikke om innlandet. Dette er et perspektiv som 

kommer frem igjen og igjen. Her skal jeg foreløpig la det ligge, men vender tilbake til det 

senere. 

De to av mine hjemmekjente samtalepartnere hadde sine steder i landskapet. For dem var 

naustet bare ett av mange steder underveis og ikke noe de la spesielt merke til eller sa noe 

om. Deres kjennskap til landskapet gjorde dem fri fra stien. På turen med meg fulgte vi for 

det meste stien. De fortalte at de når de gikk i området selv, fulgte de som regel aldri stien, 

men gikk fritt i terrenget til deres forskjellige steder. Når de fulgte stien på turen sammen 

med meg var det kun fordi de synes de burde følge den. Ofte under veis sa en av dem: Nei, 

kom her Annette, det er noe her ute jeg må vise deg! De var opptatt av å vise meg deres 

steder i området. Der hvor de pleide å holde en rast og spise niste, eller se etter spesielle 
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ting. Der hvor de visste bestemte blomster hadde sine voksesteder, hvor det var jettegryter, 

hvor nattergalen hørtes, hvor lyset var best nattestid, steder hvor det var spesielle geologi 

og så videre. Dette var steder som var meningsfulle for dem, og steder som knyttede dem 

sammen med landskapet. 

Opplevelsen av naustet satte fokus på hva et sted er, alt etter hvem vi spør. Her var det 

forskjell mellom de som hørte hjemme i dette landskap og de som kom til området for første 

gang. Forskjellen viser seg gjennom vårt forhold til stedene, man kan nesten si i forhold til 

hva et sted ”er”, og når et sted blir et sted. 

For de to som var fra området var stedene knyttet til en livslang erfaring med landskapet, og 

det som utgjorde stedet som sted var de ulike kvalitetene som kunne knyttes til stedet. 

Kvaliteter knyttet til deres turer i området, hvor det var godt å raste, ta en kaffetår og spise 

niste, og kvaliteter i naturen som gjorde stedet interessant. De som ikke hadde gått stien 

tidligere og som ikke var kjent i området, bringer frem en annen forståelse av stedsbegrepet. 

Gjennom deres beskrivelser og refleksjoner synes det åpenlyst at det er to former for 

stedsforståelse knyttet til turen.  

For det første er det de stedene som blir steder i kraft av at vi hadde vært der sammen, altså 

gjennom vår felles opplevelse og historie om stedet. Det kommer frem i samtalene som: 

husker du det stedet vi satt og spiste lunsj, eller det stedet vi fant de runde steinene med 

alle fargene etc. For det andre var det de stedene som ble opplevd som steder allerede før vi 

kom til dem og forble steder uavhengig av om vi hadde stoppet opp der eller bare passert 

dem. Det var steder som tydeligvis hadde mye historie, steder hvor det var klart at her 

hadde mennesker gjennom lang, lang tid oppholdt seg og hatt mange ulike gjøremål. Et 

sådan sted skilte seg ut og det var det gamle naustet. Langs stien passerte vi mange hytter, 

en campingplass og så videre, men de ble ikke på samme måte oppfattet som steder. Det var 

tydelig at når noe oppfattes som et sted, er det enten fordi vi som gruppe hadde en felles 

historie eller opplevelse der, som gav stedet et innhold, en felles referanse. Eller fordi 

stedets historie kunne fornemmes og forstås av den som kom til stedet som utenforstående.  

Berger og Luckmann tydeliggjører den dialektiske prosess mellom menneske og samfunn 

gjennom beskrivelsen av tre sammenhengende prosesser: eksternalisering, objektivering og 

internalisering (Berger og Luckmann 2006:135). I denne sammenhengen kan de tre 

prosessbegrepene i teorien knyttes til menneskelig relasjon til det materielle. Gjennom våre 

felles turer i landskapet gir vi steder mening (sosialt). Meningen utvikles, deles og 

eksternaliseres, for eksempel når vi skaper felles steder på en tur, gjennom handlinger og 

ord. Materialiteten framstår likevel alltid som noe ”gitt” for oss, med sine særpregete fysiske 

kjennetegn og ut fra våre kulturbaserte (samfunnsskapte) fortolkninger av materialiteten. På 

turen vil således materialiteten framstå som objektivert og den vil objektiviseres. Det vil 

variere hvor tydelig områder framstår som steder ut fra våre forkunnskaper og områdets 

beskaffenhet. Flere steder på kyststien vil fremstå som steder, i hvert fall i de fleste 

deltakeres kulturelle kontekst, uten at deltakerne har skapt stedene gjennom egne 
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handlinger og eksternaliseringer.  Stedsdimensjonen er ikke minst knyttet til den tredje 

prosessen hos Berger og Luckmann; internalisering. For meg dreier det seg her om hvordan 

mennesker via assosiasjoner, handlinger og egenfortolkninger gjør stedet til sitt eget. 

Internaliseringsprosessen vender jeg tilbake til senere i avhandlingen. Her nevner jeg det for 

å understreke det dialektiske i prosessen. Forutsetningen for menneskets internalisering av 

stedet skapes i møtet med stien og materialiteten hvor grunnlaget for prosessen er lagt 

gjennom ”stedsåpnende” eksternalisering og/eller objektivisering.  

Hva som utgjør et sted oppfattes ulikt avhengig av om du er hjemme i landskapet, eller er 

tilreisende og relativt ukjent i landskapet. Det synes å være en sammenheng mellom de 

stedene vi har tidligere erfaringer med og de nye stedene vi kommer til. Et sted har en 

meningsdimensjon som stedet i seg selv ikke er tilstrekkelig betingelse for. Slik jeg tolker 

mine samtalepartneres utsagn er meningsdimensjonen, eller sider ved denne, noe som 

tilføres av den som oppfatter en lokalitet som et sted, på grunnlag av egen erfaring, 

forestillinger, osv. Når vi går stien fornemmer vi stedene etter hvert som vi nærmer oss dem, 

og vi tolker og forstår stien og stedene i lyset av hvem vi er.  

Privat og offentlig  

I forbindelse med at vi kommer ut på plassen før naustet, er det to som før de kommer ned 

til naustet får en følelse av å nærme seg noe privat. Flere ganger underveis på stien 

tydeliggjøres forholdet mellom det private og det offentlige rom.  Flere samtalepartnere 

setter fokus på ulike sider ved dette: 

”Jeg har et en utedo som jeg bruker om sommeren, der ligger et gammelt A-magasin og på 

førstesida er det et bilde av en sånn liknende strand, og der står det: ”her bor familien 

Ormestad hele året”. Altså en sånn; ikke lov å gå her… Det var en eller annen moralsk 

pekefinger som innhenta meg når jeg gikk de. For jeg synes det liknet på et område. Er det 

privat? Er det lov å gå her? Og så ble jeg usikker, det var et eller annet som var så rart, men 

så tenkte jeg nei hva pytt… men det likna altså på det område. Så jeg så det skiltet (kyststi 

skilt)”114   

”Jeg tenkte at når vi kom ut av den stien, så lå der noen hytter og det var liksom sånn vei og 

der lå det en båt. Da tenkte jeg med en gang at det her er noen andres. Her er det noen 

hytter og nå kommer vi inn i noe privat på en måte det her er noen andres sted og hadde ikke 

gått en kyststi der så hadde jeg følt meg litt som en inntrenger. Og da tenkte jeg igjen det der 

positive med å ha en sånn sti der som gjør det tilgjengelig for mange da, uten å måtte føle på 

det å gå igjennom der da så det kjente jeg på”.115 

Den vandrende kjenner det på kroppen og leser det i materialiteten, stiens forløp, 

merkingen og stedenes ånd. Flere beskriver opplevelser av å komme ”inn i noe som er noen 
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andres”. Følelsen av å trenge inn på annen manns eiendom. Det private fornemmes, og en 

kjenner etter om det er greit å ferdes her.   

”Jeg tror jo i hvert fall – hvis man hadde gått her om sommeren, når det er masse folk på 

hyttene og sitter de der med middagen sin, og så tramper du forbi og ser hva de har på 

tallerkenen. Da ville jeg nok ha litt mer den inntrenger følelsen på noen av de hyttene, men 

samtidig ha tenkt at du på Sørlandet om sommeren, da her da er det fri ferdsel og da er det 

bare å hilse og være høflig og så går vi på. Det er faktisk helt greit og de har nå hytte i et sånt 

område så da må de bare finne seg i det. Heldige dem liksom, sååå.. her er vi.”116 

”Behovet for å merke det kjente jeg var sterkt da vi gikk blant hyttene for da følte jeg at den 

der utforskertrangen den ble lik null, da følte jeg at her skulle jeg bare gå gjennom og da var 

det viktig for meg at jeg viste hvor det var greit at jeg kunne gå. Og da satte jeg veldig pris på 

merkingen. … Det var i hvert fall et veldig skille for meg, opplevelse av merking der (blant 

hyttene) og et annet sted. Her da følte jeg meg ikke dratt der som jeg gjorde på andre 

områder, da var den til hjelp for meg og hytteeierne.”117 

I vårt møte med stien tolker vi det som kommer oss i møte i lyset av våre tidligere 

erfaringer118, og gjennom dem tolker vi omgivelsene i forhold til hvordan vi skal forholde oss 

her. Vi leser og tolker omgivelsene, materialiteten og kjenner etter hva som kommer oss i 

møte og vi forsøker aktivt å forholde oss til det, som den ene samtalepartneren som følte at 

utforskertrangen forsvant, og at dette bare var et område hun måtte passere igjennom.  

De stedene som mine samtalepartnere følte at de kom inn på privat område var oftest 

knyttet til de områdene med hytter, samt et par steder hvor vi kom ut på grusvei og skulle 

fortsette ned mot bebyggelse. For eksempel når vi nærmet oss naustet eller et bolighus hvor 

du ikke helt kunne overskue stiens forløp videre. Samtalene tydeliggjør betydningen av både 

lovverk og merking for den som ferdes i områder der stien veksler mellom å gå gjennom 

områder der folk bor eller har sine daglige gjøremål.  

Stien forteller om kontrastene mellom grunneiere og offentlige interesser. Underveis 

kjenner vi det på kroppen at stien også er en fortelling om forhandlinger og kompromiss.  

Motstands- og konfliktassosiasjoner kommer opp når du går på stien. Et sted er stien lagt 

om, så den i stedet for å gå ned til en liten strand går litt lenger inn i landet, opp en trapp slik 

at de som vandrer stien går utenom den lille stranden. Her kan vi fornemme motsetningene 

uten å vite hva som er sagt mellom grunneier og stiforvaltere.  

Vi traff ikke på stengsler og ”privat” skilt underveis, men mine samtalepartnere fra området 

kunne fortelle at det hadde vært mange motsetninger mellom grunneiere og forvaltning. De 

hadde flere eksempel på steder hvor det for eksempel hadde blitt lagt gressplen, ryddet og 
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lagt stein i et forsøk på nettopp å skape en følelse av at her er den vandrende på privat 

grunn. 

Den vandrende fornemmer gjerne avgrensningene i landskapet. Overgangene mellom ulike 

landskaper (hyttelandskapet, jordbrukslandskapet, turlandskapet). Ikke som entydige 

grenser, og det er ikke automatisk en felles forståelse av grensene, men ut fra den enkeltes 

tidligere erfaringer tolkes og forstås de ulike landskapene. Steingjerdene underveis var en 

slik grense mellom ulike landskaper. 

Steingjerde  

”Jeg liker steingjerder. Den her fasinasjon over at her der det faktisk noen som har ryddet og 

lagd steingjerder og vist hvordan de skulle legge det for at det skulle bli liggende. I hvert fall 

når det er bygget med så rund stein det å få det til å ligge.”119  

”Det var veldig stor forskjell på den ene og andre sida av det steingjerdet for det var jo et 

jorde på andre siden, de drev med jordbruk der så. Det var en grense..”120 

”Refleksjoner er fra barndommen min for det finns jo flere sånne steingjerder rundt omkring 

og du blir jo oppmerksom på det er jo en slags merke av en eller annen grunn så står det for 

noe – er det da et sånt markeringsområde at her eier jeg og der eier jeg.”121 

Vi kom inn i en bukt etter at stien hadde fulgt svaberget et langt stykke. Her gikk vi opp mot 

et stort jorde og stien fortsatte inn i skogen, og et gammelt steingjerde lå mellom jordet og 

skogen.  
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Noen la ikke merke til steingjerdet, men det var tydelig at flere av de som la merke til 

steingjerdet hadde en relasjon til jordbrukslandskapet fra tidligere. Barndommens landskap 

synes å skape en klangbunn for den tolkningen av landskaper vi ferdes i.  En sier helt tydelig 

både underveis og etterpå at det var et fint jorde og at han likte jordbrukslandskap, for ham 

var det barndommens landskap som kom frem og gav tolkningsgrunnlag for møtet med 

jordet, steingjerdet og skogen. Steingjerdet oppfattes som en grense og som vitnesbyrd om 

menneskers bruk av landskapet.  

”Ja men det er jo, for meg, så er det forskjellen til det å gå ute på svabergene der er det ikke 

noe som er tilrettelagt. Mens her så går du ved siden av noe som er et kulturlandskap og da 

blir det ikke helt friluftsliv det er liksom.. For meg så er det flott og fargerikt og fin skog og alt 

det der, men jeg vil ut igjen til, venter til jeg kommer ut igjen til sjøen.. men det hvorfor går 

stien her hvorfor følger den ikke kysten?”122 

De fleste tolker kulturlandskapet og steingjerdet positivt, men for Trym representerer det et 

brudd med det han forstår ved å være på tur (friluftsliv). Her blir det tydelig at vi møter 

tilretteleggingen med en kulturell forforståelse. Tryms forståelse av hva friluftsliv er må ses i 

sammenheng med hvem han er. Trym har jobbet med friluftsliv på en folkehøgskole på 

1980-tallet og han har vært en del av den tenkningen omkring friluftsliv som var på den 

tiden. En tid hvor friluftsliv var ideologisk forankret i en motkultur med vekt på 

samfunnskritikk, naturvern og miljøbevissthet (se for eksempel Tordsson 2003123). Friluftsliv 

skulle utøves i urørt natur for å kunne kalles friluftsliv. Dette sitter i kroppen til Trym og hans 

forforståelse av hva friluftsliv er preger hans turopplevelse på kyststien.  

Et sentralt poeng hos Merleau Ponty er at vi alltid bringer vår historiske, sosiale og kulturelle 

forforståelse inn i møtet med verden. En forforståelse som er både mental og kulturelt 

kroppsliggjort i sanseapparat og lemmer gjennom ferdigheter og rutiniserte sansemåter. 

Dette kroppslige bakteppet preger vårt møte med stien og merkingen. I følge Merleau-Ponty 

er bakteppet ikke determinerende, slik Bourdieus habitus ofte forstås (Crossley 2001).  

Vi tolker og forstår omgivelsene i lyset av de kroppsliggjorte verdier og forestillinger vi bærer 

med oss. I møtet med stiens materialitet, relaterer vi det vi sanser til summen av våre 

forestillinger, vår kultur, verdier og tidligere erfaringer. Det kan se ut som om vi ser ut over 

eller ser igjennom tilretteleggingen og relaterer opplevelsene til tidligere opplevelser, slik at 

tilretteleggingen nesten automatisk tolkes ulikt avhengig av konteksten. Vi tolker 

tilretteleggingen inn i en sammenheng slik at den ikke blir forstyrrende for opplevelsen. Går 

man en plass hvor tilretteleggingen blir for anmassende eller påtrengende er det som om at 

den enkelte skaper et slags indre filter der man gir tilretteleggingen en rasjonell forklaring. 

”Nå, men her er de nødt til å tilrettelegge så mye for her går så mange”, eller ”her er det 

hyttelandskap så da er det naturlig med betontrapper og mer tilrettelegging”. Dette er en 

                                                      
122

 Trym 
123
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viktig mekanisme som innebærer at vi tåler svært påtrengende tilrettelegging bare vi vet at 

den er der, men det betyr antakelig også at mange ville velge bort flere områder på grunn av 

for intensiv tilrettelegging. 

 

Natur  

Naturen; trær, planter, stein, svaberg og dyreliv er naturligvis viktige elementer i 

opplevelsene på stien i det de utgjør en viktig del av stiens omgivelser og skaper de rom vi 

ferdes i. Naturen i stiens omgivelser tas inn og gis betydning av hver enkelt. Mine 

samtalepartnere legger merke til mye, men har ganske ulike fokus. Her blir det, som jeg skal 

vende tilbake til senere i avhandlingen, veldig tydelig hvilken betydning utdanning og 

bakgrunn har124. For å si det enkelt, så ser det ut til at vi i høg grad ser det vi har lært å se. 

Den som har forstutdanning og jobber med skog legger merke til trær og skog, den som er 

arkitekt, har estetisk utdanning eller er fotograf legger merke til former, strukturer og 

fargespill, den som har plantekunnskap legger merke til de ulike plantene og setter navn på 

dem. Noen er opptatt av de store linjene og ser ikke detaljene. Blant mine samtalepartnere 

fant jeg et stort spekter av blikk på naturen rundt, hva en er opptatt av og hva som har 

betydning for opplevelsen. Jeg har ikke hatt et tydelig og bevisst fokus på den ubearbeidete 

naturen i stiens omgivelser i mine samtaler, men omgivelsene dras naturlig inn i samtalene 

på samme måte som de er en del av opplevelsen når vi går på stien. Omgivelsene er kontekst 

for stien, og både kontekst og gjenstand for opplevelsene vandreren har på stien. Når det er 

sagt er det likevel enkelte ting de fleste legger merke til som svabergene, det spesielle fjellet 

ved Styggeås, havet, et par gamle hule eiketre. Det som skiller seg ut fra helheten legger vi 

merke til, og så ser det også ut til at vi preges av dem vi går sammen med. I kapittel 7 og 8 

vender jeg tilbake til betydningen av naturen for den enkelte.  
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 På dette tidspunktet i arbeidet med avhandlingen synes dette åpenlyst. Det er imidlertid et perspektiv som jeg 
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Den enkeltes tidligere erfaring og kulturelle forforståelse har betydning for opplevelsen av 

naturen, men dette blander seg med den kroppslige sansningen som oppstår i det direkte 

møte med stien og omgivelsene. Svaberg, gress, stein, sand, skogsbunn er noen av de 

naturelementene vi er i direkte berøring med når vi går. Stien strekker seg ut i omgivelsene 

gjennom underlaget. Det kom frem flere perspektiver på betydningen av underlaget, og 

kroppens kontakt med omgivelsene gjennom stiens underlag i løpet av turene og samtalene. 

I det følgende utforsker jeg sansningen og kroppsligheten i møtet med stien. 

Den verden vi trår på 

Føttene er berøringspunktet mellom kropp og sti. Gjennom føttene kjenner vi underlaget og 

kroppen sanser og justerer seg i forhold til underlaget. Kjenner om det er slett og tørt, glatt, 

steinete, røtter, grus, svaberg, gress, asfalt. Jeg har spekulert over hvilken betydning 

underlaget har for opplevelsen, hvilken forbindelse som skapes gjennom underlaget. 

Underlaget på kyststien østover fra Nevlunghavn er variert. Grus, asfalt, skogsbunn med 

stein og røtter, svaberg, sand og gress. Stien har på den måten gitt et godt grunnlag for å få 

frem ulike perspektiv på betydningen av underlaget.  

”Jeg synes det er veldig fint med variasjon på underlaget, for meg så gjør det turen litt mer 

spennende og variert. Hvis man går bare på en sånn rett sti bortover så kan det jo bli litt 

kjedelig. Men altså, du går fra noe til noe nytt, og det kjennes forskjellig ut også.. så når vi 

går på den der grusveien så tenker jeg jo egentlig ikke så mye på skogen eller naturen, turen. 

Egentlig tenker jeg mer på litt sånn en vei da, og du får jo den lyden når du tråkker i grusen… 

Da tenker jeg liksom på mennesker som er i bevegelse. Du hører skrittene veldig tydelig og så 

er du rett inn på en liten sti og det blir mer stille, og da får jeg mer assosiasjoner at nå er jeg 

mer på tur. Så det er sånne assosiasjoner jeg har på forskjellig type vei. Og så kom vi litt opp 
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på et berg og eller måtte klatre litt oppover og det er litt spennende det også. Det er noe med 

motorikken det og du må ta litt i og komme seg opp og ha balansen og klatre litt. Det synes 

jeg er lystbetont..”125 

I samtalene kom det frem mange refleksjoner omkring betydningen av underlaget, og her er 

det ikke store forskjeller på opplevelsen. Forskjellene mellom de ulike samtalepartnerne går 

heller på hvordan vi hver i sær velger å forholde oss til det vi opplever, og det avhenger i høg 

grad av den enkeltes forventninger og motiver for å gå på tur akkurat der. Et godt eksempel 

finner vi i den grusete stien. Alle kommenterte den lyden som er knyttet til å gå på et gruset 

underlag. Alle beskriver hvilken betydning den gruslagte stien har for hvor turgåeren har sitt 

fokus, hvordan lyden påvirker opplevelsen og så videre. Men der er stor forskjell på hvordan 

hver enkelt forholder seg til den gruslagte stien, om de legger merke til det, tar det inn eller 

lar seg irritere. 

”Jeg tenker at når vi gikk litt på de her svabergene og det var litt glatt og nebbete, så må du 

jo konsentrere deg veldig – du har fokus veldig ned mens når du går på en lett sti hvor du ikke 

trenger å tenke så mye over hvor du setter føttene da kan du på en måte løfte blikket og se 

deg rundt på en helt annen måte. Så det gjør jo en del med selve opplevelsen av omgivelsene 

du er i.”126 

Turgåerens fokus følger omgivelsene mellom det mer lukkede og det åpne. Det jevne 

underlaget skaper muligheten for at den vandrende løfter blikket og tar inn landskapet 

rundt, når terrenget og underlaget blir mer krevende flyttes fokus inn og ned mot underlaget 

og føttene, og i det ligger en kvalitet i at vi oppdager de nære ting. Lyden fra føttene som går 

har betydning for hvor vi har vårt fokus, hvilken vei tankene tar og hva vi legger merke til i 

omgivelsene.  

”Det stillere det er når du går det mer skjerpet blir du.  Når du går på grusen kan du liksom 

dette ut og tam di tam og var det 60 cm jeg skulle ha eller var det 70 jeg skulle ha på den 

stokken? Men når det blir stillere da blir jeg i hvert fall litt mer skjerpa.”127 

”Det var et nytt element, det var noen som var begynt å gruse og tilrettelegge og så når du 

går på den grove grusen som er kjørt på altså det er noe med at du får – dels så er det at du 

kjenner etter at du går på et ukjent underlag med så pass stor og grov grus som er såpass løs 

så får du en annen måte og gå på og så får du selvfølgelig lyden som blir veldig sånn 

merkbar, som gjør at lyden konkurrerer veldig sterkt med de andre inntrykk. Så du merker 

veldig godt når du går på og av, det lager en avgrensing. Så kommer det andre lyder når du 

går gjennom løv, selv om det også bråker. Det er på en måte forskjellig lyd, den lyden skal 

være der, for den hører til årstiden, til miljøet. Men den der kontrast med at det plutselig blir 

stille… det tar slutt på grusen og så løvet, så ble det stille.…. Underlaget i seg selv det 
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forsterker settingen. … Som jeg har prøvd å si, at du merker veldig bare grusinga visuelt før 

du kom opp der noen har tømt grus, og det er veldig tilrettelagt altså det er gjort sånn for at 

tja – det har jo en hensikt selvfølgelig med det. Du føler bare at det er noe du skal passere… 

Det er så pass merkbart at du legger merke til det og tenker på det fordi steget ditt blir 

annerledes og dermed blir så blir fokus der og ikke der ute.”128 

Uttalelsen tyder på at det er en sammenheng mellom stillheten og oppmerksomheten og 

sansningen av omgivelsene. Når det er stille, blir fokus og oppmerksomhet i høyere grad 

rettet utover mot rommet og omgivelsene. Den grusete stien skaper rom for et annet fokus; 

når underlag som grus lager lyd for hvert skritt, går vi inn i en rytme med lyden og flytter 

fokus til andre dagligdagse spørsmål, eller småprat med dem vi går sammen med. Det 

monotone i lyd og gange skaper en annen tankegang enn det vekslende og stille underlaget. 

Et annet poeng som nevnes i sitatet over er sammenhengen mellom synet og refleksjonen. 

Vi ser underlaget (i dette tilfelle grusen) før vi trår på den, og allerede da tolker vi det som 

kommer oss i møte. Hvilket rom det er vi går inn i. Er det tilrettelagt eller ikke? Er det for 

eksempel hyttefelt, et naturområde, landbruksområde eller hva?   

”Jeg følte det spesielt. Jeg husker veldig godt da jeg kom fra den grusen og inn på stien og 

det var også på grunn av at der var det mye tettere. På det grusområde var det åpnet og 

flatt og det var en sånn en myk deilig følelse å komme inn å tråkke på der. Jeg følte at 

underlaget stemte overens med det jeg hadde rundt meg og da ble det en helhet i det, det 

var mer balanse kanskje. Ja og så hadde jeg fornemmelse senere jeg gikk på et sånn mykt 

underlag i sånn type skogsparti hvor vi skulle stoppe opp…. Der følte jeg at det var som om 

jeg ble sånn sugd ned i jorden, som at jeg ikke stoppet ved skoen min men at jeg gikk lenger 

ned og den der grove grusen den gjorde at den ble som en sånn hinne, en stans på et vis.”129 

Flere beskriver at underlaget har betydning for hvilken relasjon til omgivelsene som skapes, 

vi er bevisst og ubevisst oppmerksomme på hva vi går på. I hovedsak handler dette om det 

er et underlag som går i ett med omgivelsene, eller om der skapes et skille mellom 

omgivelsene og stien. Grus er absolutt det underlaget som ”forstyrrer” mest i forhold til å ta 

inn, sanse og oppleve stien og omgivelsene. I den sammenhengen forstyrrer grusen, men det 

er viktig å gjøre oppmerksom på at dette også er avhengig av prosjektet til den eller de som 

går. Hva er turgåerens prosjekt, forventninger, hensikt akkurat den dagen? Hvis det er å gå 

en tur i en fortrolig samtale med en god venninne eller venn og reflektere omkring livet, så 

er den brede gruslagte stien kanskje et alternativ, fordi den ikke krever noe av deg som 

sådan. Du kan gå uten å konsentrere deg om å gå. Du kan være i tanken og samtalen. Hvis 

prosjektet er en treningstur med pulsmåling og intervalltrening er den jevne grusete stien 

kanskje et gode. Så igjen blir det tydelig at det er nødvendig å se på sammenhengen mellom 

hensiktene med tilretteleggingen, forventningene i forhold til hvilket utbytte man tenker seg 

at den enkelte turgåer skal få og de opplevelsene og erfaringene som turgåerne faktisk får.  
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Mine registreringer er at tempo går opp når vi går på den grusete stien, fokus blir mer på oss 

selv. Flere uttrykker det som at de er mer i hodet og tenker på andre ting. Samtalen i gruppa 

forandrer seg og det blir mer prat, fokus flyttes et annet sted hen, vi snakker om det som 

skjedde i går, det som skjedde forleden eller det som skal skje i morgen. Skrittene og lyden 

fra skrittene er med til å skape en rytme som på en måte driver oss frem og som fjerner 

tanken og oppmerksomheten fra omgivelsene. Oppmerksomheten blir en annen når vi 

kommer inn på det ”stille” underlaget og vi ikke lenger går to eller tre ved siden av 

hverandre. Etter mine observasjoner virker det som deltakerne også blir mer stille og 

innadvendte. Stillhet synes å åpne for stillhet. Underlaget forsterker stemninger. Går du på 

en velgått sti på skogsbunn og det blir stille, eller en skogsbunn hvor stien er dekket av 

høstløvet, på svaberg, eller en gammel sti hvor røttene vokser over stien, skaper de hver for 

seg forskjellige stemninger. De forskjellige stemningene er med på å gi oss forskjellig 

oppmerksomhetsfokus. På svaberget når du går fritt og ser utover, og så flytter blikket ned 

og ser de ulike typene lav på steinene som changerer fra grått og helt over i den spede 

lysegrønne. Ubevisst tar vi inn fargene på sva og lav og omsetter det til for eksempel en 

fornemmelse av hvor det er glatt og hvor det ikke er glatt. Underlagets materialitet bidrar til 

å skape stemning når foten møter underlaget. Denne relasjonen samspiller med kroppens 

relasjon til terrenget (et kontinuum fra flatt, bredt og utpreget mekanisk tilrettelagt til smalt, 

kupert og mindre tilrettelagt) og omgivelsenes karakter av for eksempel åpent og mer tett 

eller lukket.  Det har betydning for relasjonen som oppstår og derfor bringer det med seg 

spørsmålet om hvilken relasjon det er en ønsker å forsterke på en gitt sti? Hvilken 

tilrettelegging vil understøtte hvilke prosjekt og hvilken tilrettelegging vil forstyrre hvilke 

prosjekt?  

Gruset sti skaper således et jevnt underlag, som skaper mye lyd, høyere tempo, en jevnere 

og mer monoton rytme, mer prat og fokus på samtalen, egne tanker etc. Den grusete stien 

skaper tydeligere grenser mellom sti og omgivelser og turgåer og omgivelser. Bredden på 

stien forsterker fokus på samtale og egne tanker, og skaper større avstand mellom turgåer 

og omgivelser. Den asfalterte turveien har mange av de samme kvalitetene som den grusete 

stien/turveien, men er stille og forsterker opplevelsen av et skille mellom sti og omgivelser. 

Det varierte underlaget med jord, sand, gress, stein og røtter senker tempo, rytmen varierer 

med terrenget og det er stille. Avstanden til omgivelsene er mindre, underlaget henger 

sammen med eller strekker seg ut i omgivelsene (og omvendt), og turgåeren blir lettere en 

del av helheten. Stiene med variert underlag er som oftest smalere, og turgåerens 

oppmerksomhet veksler mellom underlaget (føttene, neste skritt) og omgivelsene. 

Samtalene blir færre og temaene oftere knyttet til turen og det som oppmerksomheten 

rettes mot i omgivelsene.  

Flere av samtalepartnerne fremhever variasjon som en av de viktigste kvaliteter ved 

kyststien. Variasjonen er et av de elementene som gjør det spennende å gå på tur, og som 
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skaper forventninger til hva som kommer i fortsettelsen av stien, til forskjell fra den bredere 

mer tilrettelagte stien.  

En av samtalepartnerne tydeliggjører dette når hun beskriver sine opplevelser av de ulike 

stistrekningene på kyststien. Om den brede stien sier hun: ”Og så er det ikke noen 

overraskelser, det er det samme hele tiden…. forutsigbart – der har du det! Det er det som 

gjør det så spennende med å gå inn i en skog og gå på stier at du på en måte opplever det litt 

annerledes…”130 

På den brede jevne stien kroppsliggjøres det monotone og det forutsigbare. På stien med 

variert underlag skapes muligheter for en relasjon til omgivelsene som veksler og forandres. 

Stiens materialitet har således stor betydning for hvilke opplevelser det skapes rom for. 

Stiens materialitet er nært knyttet til hvilken type sti, tursti, turvei eller vei vi tenker på, og 

også på det området kom det frem flere interessante refleksjoner, både underveis på turene 

og i de samtalene jeg hadde med hver og en etterpå. Underlaget har betydning for hvor du 

har ditt fokus når du går. Den jevne og brede stien i åpent landskap gir rom for at turgåeren 

løfter blikket og ser utover. Den jevne brede stien i skogsterreng hvor utsynet ikke er tilstede 

gir turgåeren en opplevelse av å være vendt mer innover. Å være i en slags indre tankegang, 

hvor det er de spørsmålene som opptar den enkelte den dagen som reflekteres.  

Stiens og veiens kvaliteter 

Kyststien består av omtrent alle kvaliteter av sti og vei, fra den nesten usynlige stien over 

svabergene til gruslagt eller asfaltert vei.  De ulike typer vegfar (sti, tursti, turvei, vei) 

oppleves og reflekteres ganske likt hos mine samtalepartnere, men det er forskjell på hvilken 

betydning sti/veikvalitetene tillegges i forhold til opplevelse.  

Der er kvalitativt stor forskjell på opplevelsen av de ulike strekningene av kyststien. Vei- og 

stistrekningene fremstår ganske forskjellig. 131 
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Østover fra Nevlunghavn er kyststien grusvei godt en kilometer. Deretter går den inn på en 

liten sti gjennom et rosebuskas og ut mot bukten. Underlaget her er jord, sand og gress og 

marehalm. Videre går stien vekselvis gjennom bevoksning med trær og krattskog med 

fuktig/mudrete jordbunn, over svaberg, gjennom sivskog hvor det var lagt ut steinheller, og 

langs stranden hvor underlaget var sand, gress og marehalm. Deretter kommer en ut på en 

åpen grusplass, og kyststien følger nå en gammel veistrekning forbi et gammelt naust og 

videre forbi noen hytter som ligger i et lite skogsområde. Herfra går stien videre utover og 

opp på svaberget. Over svaberget følger merkingen krattkanten, og det eneste som angir 

hvor stien er her er de tettsittende merkene. Dernest går stien inn i en liten bukt og videre 

inn i landet og inn i skogen og kommer ut på en grusvei. Stien følger grusveien ned mot 

neste bukt for så å fortsette videre opp en beton-trapp og en tretrapp opp mot et hyttefelt, 

gjennom hyttefeltet på svaberg, forbi en liten strand, hvor stien ikke leder ned til stranden, 

men passerer 50 m lenger inne i landet opp et svaberg på enda tretrapp. Videre på sti tett 

forbi en hytte, ut på grusvei og sti et lite stykke, for så å gå igjennom en sumporeskog med 

fuktig jordsmonn og steiner og røtter og ut i en liten bukt. Stien fortsetter over en lang 

gangbro i tre som er bygget opp omkring og langs svaberget 50 – 75 meter. Stien går nå 

videre i et terreng som veksler mellom svaberg og krattskog, forbi hytter som ligger spredt i 

terrenget for deretter å komme ut på en liten parkeringsplass og går videre over i asfaltvei.  

Den første veistrekningen132 er det flere som ikke tar med i sin turopplevelse. På spørsmål 

om når turen begynte for hver enkelt, er det flere som gir uttrykk for at turen begynner 

enten når den smale stien tar av fra grusveien og inn gjennom et buskas med roser, og for 

noen er det først når vi er kommet opp på svaberget og horisontlinjen og havet åpner seg for 

oss. Den første strekningen langs stranden og fritidsboligene oppfattes som anmarsj, som en 

nødvendig strekning å passere for å komme frem til der turen kan begynne.  

”Jeg gikk ut av bilen og vi begynte å gå på den merkede sti – da var jeg i turmodus og 

begynte å la meg lede av stien bort over der og turen sluttet nok da vi kom ut på den der 

breie veien da følte jeg liksom at jeg kom litt ut av landskapet som det meste av turen hadde 

vært i.”133 

Når turen sluttet var det derimot stor enighet om, og det var som i sitatet ovenfor når vi kom 

fra en smal sti ut på asfaltveien som kyststien følger fra Gusland til Hummerbakke. Her er det 

en liten p-plass og en informasjonstavle, og videre på asfaltert vei.  
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Det var tydelig at fra det øyeblikket vi kom ut der, skjedde det en mental forandring hos oss 

alle. Fra da var vi ikke på tur lenger, da var vi på vei videre. Samtalene forandret karakter134 

når vi kom ut på veien, ganglaget forandret seg, og fokus var rettet fremover mot reisen 

videre, det en skulle rekke når en kom hjem og så videre. Skiftet i stemning tydeliggjører 

også at all gåing ikke er friluftsliv eller tur. At vi faktisk bevisst og ubevisst skjelner mellom, 

når vi er på tur og når vi ikke er på tur, selv om handlingen ”å gå” for så vidt er den samme. 

Veien skapte et rom hvor vi gikk oss ut av turmodus og inn i hverdagen igjen. Turen fremstod 

på den måten som et pusterom, en pause fra hverdagen.  

En sier om den siste delen av veien; ”Nå går vi på veien, og nå skal vi bare tilbake til bilen, 

men hvis vi ikke hadde gått der hvor vi hadde gått – så kunne vi gått her, men da mer for å 

spaserer og få frisk luft og gå fra A til B, men det gir ikke turfølelsen på samme måte.”135 Ikke 

overraskende oppfattes vei ikke som et brukbart vegfar når en skal på tur. Flere 

kommenterer dette: 

”Jeg kan godt gå på skogsbilvei, men ikke de her brede jevne grusveiene da blir jeg av og til 

sliten jeg av å gå på de…”136 

Veien, den asfalterte veien og de brede grusete veiene i terrenget (f.eks. deler av kyststien 

og i Nordmarka eller Østmarka) oppleves kjedelige fordi det monotone, jevne og ensformige 

dominerer. Veien forsterker en opplevelse av å være utenfor landskapet.  

”Det å gå liksom på veien blir at du plasserer deg selv utenfor og blir tvunget til et sånn mer 

betrakter, sånn avstandsbetraktning opplever jeg”137  

En annen setter ord på hvordan hun opplever forskjellen på den lille smale stien og den 

bredere veien/turveien.  

”Altså der har jeg sånn veldig bilde av at en sti for meg er en bitte liten vei altså det har noe 

med underlaget å gjøre og for det er ikke – det er en litt ulend vei med litt røtter og barnåler 
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 Dette vender jeg tilbake til i avsnittet om betydningen av hvem du går på tur med 
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 Sitat Inge, dette utsagnet kom frem i forbindelse med en refleksjon omkring starten på turen hvor stien følger 

veien bortover fra parkeringsplassen og går langs med haver og bebyggelse. 
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altså det er en skogsbunn, en naturlig skogsbunn og den skal ikke være brei den skal være 

kanskje en 30 cm toppen – det er for meg en sti – altså kommer jeg over på noe breiere det 

er ikke det samme det er det ikke det er ikke så lystbetont å gå der heller.  

Annette: så du trives best på de der smale gamle stiene? 

Ja det gjør jeg. Jeg trur det har noe med det å gjøre at da føler jeg at jeg kommer nærmere 

naturen.. Da føler jeg at jeg går i naturen, men når jeg går på en veldig brei sånn grus vei 

eller sånn. Da er jeg liksom litt på utsida av naturen på en måte.. Det hadde vi jo mye i 

Lillomarka sånne breie stier, men der har jeg det jo alltid sånn at når jeg da kommer meg ut i 

fra en sånn vei da er det veldig lystbetont”138 

Videre kom det frem at det har betydning hvilken type vei vi taler om. Eldre veier som ikke 

er asfaltert, skogsbilveier, kjerreveger, sleper etc. oppleves annerledes enn vanlig asfalterte 

veier og turveier.   

”Jeg går sjeldent på de altså (underforstått veiene)– noe annet med skogsbilveg eller slepe 

eller, det er allright det men det er jo ingen sti… ”139 

En del av den strekningen jeg gikk med mine samtalepartnere en gammel vei. Jeg var spent 

på om noen ville oppleve denne delen som et brudd på turen fordi vi kom fra sti og ut på vei, 

men det var ikke tilfelle. Denne strekningen ble opplevd som en del av turen, og den brøt 

ikke med opplevelsen av å være i kystlandskapet. En beskriver dette godt: 

”Ja altså, jeg tror det er noe med det rent estetiske. Hvor den (veien) ligger i landskapet og 

hvordan den ser ut.. det med mindre tydelig avgrensning til omgivelsene, det gror i 

midtrabatten og den ligger i terrenget på en sånn måte at du … den har ligget der lenge.  

Annette: Så den er mer ok end den første veistrekning? 

Ja men, den gir meg en annen følelse, den gir meg en annen kobling til, til hva skal vi kalde 

det da..  

A: Har det noe med relasjonen til omgivelsene å gjøre eller har det noe isolert sett med stien 

eller? 

 Jo, omgivelsene… Jeg tror det er både det at stien i seg selv er estetisk og mer tiltalende. Det 

går på dette med at den hviler mer på en måte i seg selv og i landskapet, dette med 

avgrensning, bearbeidning som gjør at den blir en mer organisk helhet, sammenheng. Og så 

er det noe med referansen til historie til det vi nettopp har gått i gjennom, som vi har gjort, 

så du føler at du går på disse stiene eller veiene som har vært brukt mellom husene, der hvor 
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folk har bodd og sjøen og det som er de lokales.. som ”levevei”, de som har bodd her fast. Se 

her der ligger den over svaberget og ja, en vei er jo ikke mer enn en vei… ”140 

                             

Det er ganske markant forskjell på opplevelsen av asfaltert og bred gruset vei i forhold til 

eldre vei med hjulspor, kjerrevei og skogsbilvei. Dette går da både på underlaget og hvordan 

veien enten ligger ovenpå og skjærer seg gjennom landskapet, eller føyer seg inn i 

landskapet og er forbundet med omgivelsene. Dette har betydning for om turgåeren 

opplever at veien skaper et brudd i turfølelsen, om veien skaper en monoton rytme, eller 

oppleves som kjedelig.  

 ”Hvis man skal gå og prate med noen så kan man ikke gå på sti da vil jeg heller ha litt 

breiere vei…141 

”Men jeg tenker også at det, det sier noe om igjen hva slags blikk man har på natur, for hvis 

man asfalterer en sti liksom fra A til B det er for at flest mulig skal komme seg ut og være i 

fysisk aktivitet da men hva gjør det med vår naturopplevelse og vårt forhold til naturen? 

Fremmer det en opplevelse av at du er en del av det eller fremmer det en opplevelse av at 

naturen er et middel til at vi skal kunne være fysisk aktive eller – som en treningsarena da. 

Jeg gikk på en sånn sti i Spania som var asfaltert ut til et fyr og det er vel og bra for de som er 

i rullestol å gå på en sti da – men jeg gikk der en gang og da var jeg ferdig. Jeg hadde ingen 

behov for å gå der flere ganger”142 

Veien gir rom for en annen måte å bevege seg på og relatere seg til landskapet på. På veien 

forflytter vi oss gjennom landskapet fra et sted til et annet. Sitatet tydeliggjører også at for 

mye tilrettelegging kan ha en negativ innflytelse på opplevelsen slik at vi ikke ønsker å gå der 

mer.143 På veien samtaler vi om hverdagslige emner og eller dypere mer personlige emner. 
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 Jeg har tenkt over hvorfor det er slik og leste på et tidspunkt en bok om Monéts malerier. Da han viste frem 

sine første malerier var det mange som reagerte med å si at de ikke var ferdigmalt, og i drøftingen der ble det 
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”Jeg trur at sånn som når du går en sånn gammel sti så – det er litt mer spennende på en 

måte du får litt mer følelsen av at du er mer i naturen, enn når du går på de tilrettelagte 

stiene trur jeg da – det er i hvert fall det jeg føler selv. Og fra jeg var liten og, jeg vet ikke, du 

føler deg du er mer i kontakt med naturen – er i det på en måte enn at du er i det der 

tilrettelagte.”144 

Flere beskriver opplevelsen av at veien plasserer dem utenfor landskapet som tilskuere, 

fokus er mer distansert både i opplevelsen av landskapet og i samtalene145 mellom de som 

går på tur sammen.  Den lille stien gir en opplevelse av nærhet til omgivelsene, turgåeren 

opplever i høyere grad å være en del av naturen. 

”Det var det stedet – den store steinen og så er der det stedet hvor jeg følte at stien gikk i ett 

med havet. Vi var litt innenfor og så kom den ut og så var den på plan med havet. Det husker 

jeg og så var det… Vi kom ikke fra høyt oppe, men vi kom inni .. Det kan kanskje beskrives 

som det jeg føler som en naturlig del av landskapet gjennom stien, eller ikke noe som jeg ble 

ledet over ja her står du og se der er naturen.”146 

Kyststien skaper og flytter fokus hos den som går alt etter underlag, bredde, 

tilretteleggingen og kvaliteten på stien. En av mine samtalepartnere beskriver sin opplevelse 

av å gå på sti i forhold til å gå fritt i terrenget: 

”Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har sett det, men det tror jeg er fordi at når jeg går sti så 

bare følger jeg og så er jeg mye i mitt eget hode og i mine egne tanker. Mens når jeg går i 

terreng så krever de en annen form for tilstedeværelse rett og slett for å finne frem eller se 

hvor man går. En sti følger man i en helt annen grad så man kan gå litt i sin egen verden. Det 

jeg er blitt oppmerksom på, er at jeg at når jeg går på en sti som fører meg et sted, da er jeg 

ikke så tilstede i omgivelsene. Jeg går mer i min egne tanker følelse, og det gjør godt det, det 

er viktig, men det gir en annen opplevelse enn når jeg går helt fritt for det krever en annen 

tilstedeværelse. Jeg tenker at når jeg går på en sti som er veldig opplagt hvor jeg skal gå og 

opplagt hvor den fører så er jeg veldig mye i hode, i tankene.”147 

Forskjellene mellom den kroppsliggjøringen som finner sted på henholdsvis den smale vel- 

gåtte stien og på den tilrettelagte, grusete eller asfalterte veien (turveien) er merkbar. Den 

relasjonen som skapes mellom turgåer og landskap er ulik. Den smale stien forankrer 

turgåeren i landskapet. Stien slynger seg gjennom landskapet, rundt om og forbi de ulike 

                                                                                                                                                                      
tydelig at Monets mål var at maleriet skulle være en antydning som gav rom for tilskuerens egne opplevelser og 

tolkninger. På samme måte mener jeg det forholder seg med turstiene – idet vi har tilrettelagt alt, satt opp skilt 

med informasjon om hva som skal oppleves, jevnet veien og så videre har vi også fjernet store deler av rommet 

for individuell opplevelse og tolkning – stien og opplevelsen er ferdigtygd…  
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forteller at hun har reflektert over ”dette med sti, hva stien var og hva stien gjorde med henne”. Det er da ikke 

kun merket og tilrettelagt sti hun taler om. 
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naturelementer som stein, trær, buskas, fjellknauser etc. Det gjør at den som går på stien 

kommer tett inn på, over og rundt de naturlige forhindringer, tempo er tilpasset stiens 

topografi og underlaget, fokus er knyttet til de nære omgivelsene.  På den måten forankres 

turgåeren i landskapet på en annen måte enn på den brede grusete stien (eller veien), hvor 

bevegelsen og forankringen synes å være mer punktvis og distansert, og hvor tempo er 

høyere og fokuset er fremover og utover. Hvor turgåeren beveger seg mellom steder eller 

punkter i landskapet og hvor stedene er meningsbærende elementer. Utsiktspunktet, 

kulturminnet, naturfenomenet eller lignende.  

Dette blir i følge sitatet enda tydeligere når du går fritt i terrenget. De to typene stier 

befinner seg med andre ord ulike steder på en linje mellom fritt i terrenget og flat, rett og 

asfaltert vei.  

Jeg har tenkt mye over betydningen av stiens kvaliteter; bred eller smal, gruset eller ikke 

gruset. Stiens bevegelse i landskapet; rett, slynger seg, utjevnet stigning, opp og ned. 

Gjennom samtalene trer noen umiddelbare forskjeller frem, de peker i retning av at den 

relasjonen som skapes mellom turgåeren og omgivelsene skapes gjennom, og endres med 

stiens tilrettelegging148. Stiene og veiene som skaper linjer i landskapet, og våre ulike måter å 

ferdes i landskapet på skaper ulike forankringsmåter for individet. Erfaringene av den smale, 

lite tilrettelagte stien og den bredere mer tilrettelagte stien som mine samtalepartnere 

tydeliggjører, kaster lys over en kroppslig erfaring av tid, rom og den iboende dynamikken 

som skapes i møtet mellom menneske og materialitet.  

Det første som slo meg var den tydelige forskjellen i erfaringen av rommet, hvor den smale 

stien skapte nærvær og et kroppslig ”her” og den bredere stien skapte et fjernere fokus på 

noe ”der” fremme. Det kroppslige ”her” kan knyttets til en erfaring av tiden som et her og 

nå, hvor den vandrende er tilstede. Derimot knyttes ”der” til erfaringen av noe som kommer, 

et fremtidsrettet målrettet fokus, ikke et nå, men et ”om litt” eller et ”når”. Tidserfaringen 

setter fokus på hva både tid og væren er, og gir assosiasjoner til både syklisk og lineær 

tidsoppfatning.  

Det neste som ble tydelig var stienes iboende dynamikk som med idrettssosiologen Henning 

Eichbergs tanker kan knyttes til henholdsvis den krumme og den rette linje som kroppslig 

erfaring (Eichberg 1988, 1993, 2005, 2009). Slik jeg leser ham, beveger han seg i deler av sitt 

forfatterskap mellom ”det rette” og ”det krumme”, mellom leken og prestasjonen, mellom 

det ville og det temmede, mellom det mannlige og det kvinnelige, mellom det tekniske og 

det sanselige for å nevne noen.  
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 Her er det viktig å nevne at dette også avhenger av bakgrunnen og forventningene til den enkelte og den 

enkeltes hensikt med å gå der. Dette vil bli drøftet senere i avhandlingen.  
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Det er den krumme og den rette linjes dynamikk. Den krumme linje er følelsenes, det 

feminines, villes, poetiskes sti og det er langsomhetens og det sykliskes sti. Den rette linje er 

nyttens og fartens sti, det maskulines, fremadrettetes, sivilisertes og kontrollertes sti.  

Hvor Eichberg beskriver den kroppslige erfaringen og tydeliggjører dens utspenthet mellom 

det krumme og det lineære, beskriver Löfgren (1992) landskapets bevegelse fra det krumme 

mot det lineære om industrialiseringens og de tekniske nyvinningers betydning for den 

romlige strukturering av våre omgivelser. Samtidig beskriver han med utgangspunkt i 

Forsmark (jernbruk) hvordan det rette og det krumme representerer to sider av livet. Hvor 

det rette er det rasjonelle, fremadrettete, økonomiske, samfunnsmessige og knytter seg til 

det velordnete jernbruket hvor beboelseslengene ligger i rekker og gatene er rette: ”den lige 

brugsgade skærere sig stadig tværs gennem samfundet, og dens endepunkter udgøres af 

brugets egen kirke mod nord og den stramme brugsherregård mod syd” (Löfgren 1992 s. 

133). På baksiden av bruket er det anlagt en park med stier og vannløp som slynger seg i 

landskapet, med kjølige løvsale og avvekslende beplantning. Parken blir et uttrykk for det 

krumme som den andre siden av livet, det private, det lekende, det sanselige.  

Med utgangspunkt i kolonitidens Sør-Afrika beskriver Dubow i artikkelen ”Rites of Passage” 

(Dubow 2001) møtet mellom to forståelser av landskapet – de innfødtes og 

engelskmennenes. Møtet mellom ”den gamle” og ”den nye” verden, hvor stier og 

kjerreveier oppfattes som en del av et tilbakestående samfunn. Idealene og makten knyttet 

til den rette jevne veien eller jernbanen overvinner tid og rom (ibid). Dubow fremhever 

vesentlige perspektiver i sin drøfting av den reisendes kroppslighet som spørsmål om ulike 

perseptuelle og praktiske kompetanser. Hun tar utgangspunkt i seileren som anløper 

kolonitidens Sør-Afrika fra havet, i kontrast til den som kommer reisende fra landsiden til 

fots eller i oksekjerre. Forståelsen av landskapet kontrasteres gjennom kolonitidens 

motsetninger mellom engelskmennene og afrikanerne. Gjennom en beskrivelse av den 

reisendes erfarte kroppslighet, blir det tydelig at den subjektive meningen som skapes i 

møtet med de fysiske omgivelsene, forankringen i og forståelsen av at landskapet er 

betinget av hvordan vi ferdes. Dubow tydeliggjører to perspektiver som er relevante i denne 

sammenhengen. Det første er hvordan en relasjon til et nytt landskap vi kommer til som 

reisende er en gradvis, sanselig prosess. En bevegelse gjennom landskapet skaper også en 

subjektiv kroppslig forbindelse og forståelse av landskapet. Det neste hun tydeliggjør er 

betydningen av de fysiske omgivelsene og måten vi ferdes på for hvilken kroppslig 

persepsjon, forankring og mening som skapes mellom den reisende og omgivelsene.  

Paul Adams er opptatt av hvordan vår stedstilknytning og erfaring av stedet endres med 

endringer av de handlingene vi foretar oss på stedet. I artikkelen ”Peripatetic imagery and 

peripatetic sense of place” (Adams 2001) drøfter han betydningen av en stedstilknytning 

eller stedserfaring som skapes gjennom å gå, og han tydeliggjører relasjonen som skapes når 

vi ferdes til fots som en kompleks kroppslig relasjon, hvor alle sansene er involvert i en dialog 
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med omgivelsene. Slik jeg leser ham er han opptatt av det dialogiske i møtet med 

omgivelsene og betydningen av den relasjon som skapes mellom menneske og omgivelser  

"To climb and descend a hill on foot is therefore to establish a kind of dialogue with the 

earth, a direct imprinting of place on self; this physical dialogue becomes silent when one 

moves by merely pressing on a gas pedal. In peripatetic place-experience lies the basis of a 

special kind of knowledge of the world and one's place in it." (Adams 2001 s.188) 

I tråd med Adams tydeliggjører Ingold ulike forankringsmåter mellom menneske og 

omgivelser gjennom forståelsen av vår ferdsel som linjer i landskapet. Skapelsen og 

betydningene av linjene (Ingold 2005, 2007)149. En linjenes antropologi hvor menneskers 

bevegelser i og forankring eller tilknytning til verden beskrives som linjer. Den hele, fylte linje 

er den vandrendes linje, som med moderniteten rettes ut i takt med tekniske nyvinninger 

som biler og tog til en postmoderne fragmenterte eller stiplete linjer, hvor bevegelsene i 

landskapet skjer som for eksempel flyreisen mellom punkter. Drøftingen av samfunnets 

endring og subjektets erfaring av omgivelsene alt etter hvordan vi ferdes; til fots, på sykkel, i 

bil, tog, fly eller i en virtuell verden, er ikke en ny diskusjon, det er en diskusjon som henger 

nært sammen med den mye større drøftingen av utvikling og endringer i den vestlige 

sivilisasjon. Flere teoretikere drøfter kvalitative forskjellene og endringene i menneskets 

subjektive erfaring av omgivelsene avhengig av samfunnets utvikling, transportformene og 

veikvalitetene. Nobert Elias drøfter middelalderens vandringsmann i forhold til bilisten i 

storbyen (Elias 1982). Löfgren beskriver landskapet og menneskenes bevegelser i landskapet, 

en reise i tid, rom, materialitet og mentalitet som utdyper perspektivene på sammenhengen 

mellom den subjektive erfaringen, kulturen og landskapet (Löfgren 1992). Arne Lie 

Christensen (2002) drøfter utviklingen av landskap og landskapsforståelse, og også han 

berører endringene i vår relasjon til landskapet som kan knyttes til utviklingen av det 

moderne samfunnet; samferdselens faser, industrisamfunnet, bonden og ingeniøren. Georg 

Simmels (1978) drøfting av storbymenneskets psykologiske betingelser i det han kaller 

”nervelivets intensivering”150, hvor tempo og mangfold preger livet i kontrast til ”småbyen 

og landlivet, hvor det sansemessige og intellektuelle liv flyter med en langsommere, mer 

tilvant jevnere rytme” (ibid s.88), er på mange måter en del av den samme drøftingen.  

I mitt prosjekt hvor fokus ikke er rettet mot de store linjene og den punktvise forankringen i 

verden som tekniske fremskritt og morderne transportformer kan skape, viser forskjellene 

på de ulike stiene, og likevel hvor dyptgående betydningen av de fysiske omgivelsene er for 

den kroppslige sensitiviteten og forankringen som skapes. Den lille kronglete stien skaper et 

kroppslig ”her” og forbinder den vandrende nært med omgivelsene, hvor den brede rette 

jevne stien skaper et kroppslig ”der” og skaper en mer distansert relasjon mellom den 

vandrende og omgivelsene.  
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Dette skal ikke forstås slik at en kan avgrense seg til et ensidig fokus på hvordan de fysiske 

kjennetegn ved stien påvirker den kroppslige sensitivitet og forankring. Menneskers 

kulturelle forankring og forforståelse er som nevnt tidligere inkorporert og preger den 

mening som skapes i situasjonene. Dette vender jeg tilbake til i kapittel 7. Kroppens møte 

med stien skaper en stemning, en opplevelse, en forståelse. Gjennom kroppens bevegelser i 

møtet med stien, materialiteten, omgivelsene, farget og nyansert gjennom forforståelse og 

de flyktige elementer spiller de ulike lag i opplevelsen sammen. Det flyktige, forandelige, 

bevegende i møtet med stien og naturen synes å være viktig for opplevelsen. 

Det flyktige 

”Sansene åpner seg – du drar inn lyd, lukt, ferdsel ikke sant. Nå hadde vi jo sittet i bilen lenge 

og så kom vi ut der, og havet og kjente lukta, sjøen, lufta og så det var vel helst sansene som 

åpnet seg for meg… og høre lyden, og fuglelyd og bølger og en god følelse. Du kjente, så godt 

å komme hit. Dette her gleder jeg meg til, hva videre nå, hva skjer?”151  

Elementene gir materialiteten liv og fyller rommet mellom vandreren og omgivelsene. 

Gjennom kroppen sanser vi lys, lyd, lukt og den direkte berøring med underlaget, vinden og 

temperaturen kanskje allerede før vi fanger inn detaljene med synet. Vi fanger inn de 

stemningene som de flyktige elementene skaper eller understreker i samspillet med 

materialiteten. Det påvirker oss og er en viktig del av opplevelsen. I det følgende vil jeg 

bevege meg gjennom de ulike flyktige elementer som på hver sin måte og i samspill skaper  

grunntoner i de vandrendes møte med stien.  

Lys, farger og former  

”Det havet og de øyene utenfor med det lyset som var, kjente jeg den der trolske stemningen 

som ble vekket – jeg følte at jeg ble dratt ut over, - nærmest.”152 Det er en høstdag hvor lave 

tåkeskyer ligger over kystlandskapet, det er ganske stille. Vi begynner å gå bortover langs 

kysten. Lyset bryter gradvis gjennom tåken, og etter hvert bryter solen igjennom og tåken 

letter helt. Alle fanges av stemningen som tåken og solen skaper, noen legger merke til 

skyene og forandringen der, mens andre legger merke til skarven på en stein ute i sjøen, 

eller svabergene og vidsynet og kyststrekningen bortover. ”Det gjorde at jeg opplevde at det 

var mye liv i landskapet. Det var godt å føle på å være en del av det.”153  

”Jeg synes jo sånt landskap som det her er jo flott å gå i på den tida her, fordi at ellers blir 

enda mer lys og enda mer farger, det er sjeldent du ser landskapet sånn. Normalt er det blått 

hav og grønt innland og eventuelt noen blomster i noen fager. Nå er det jo brunt og sjangrer 

som grått – det er nyanser (stopper spontant når han fanges inn av lyset, skyene, farger, 

former, detaljer..) det er sollyset og refleksen i vannet og skyene ligger… det er det som blir 

fokus.”154 
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”Jeg lar meg fascinere av hvordan farger og former i det små, i det nære. Sånn som lyset 

faller nå i strå og sånn i isen. Is pyttene det er form. Det er ja, lydene sånn som sivet der. Det 

er sånne småting som bare fester seg tror jeg uten at jeg..”155 

                        

Lys og farger spiller sammen og skaper stemninger. Lønnetrærnes gule løv både på trærne 

og på bakken lyste opp og skapet en egen stemning da vi gikk gjennom skogen, selv om det 

var lavt skydekke og regn i luften ble det opplevd som lyst. ”..egentlig for meg, så var det 

godt å komme inn og roe meg ned litt, for vi gikk inn i der, fint å gå, ikke glatt, ingenting. 

Nydelig å gå inn i der og så var det så nydelige farger, med alle de bladene som hadde falt til 

bakken og gult og lyst og jeg opplevde det faktisk behagelig å gå i skogen, ellers så vet jeg at 

jeg tidligere har vært litt redd når jeg har vært i skog.”156 Ida beskriver videre kontrasten til 

mørk og tett skog, og det blir tydelig at lyset spiller en vesentlig rolle for opplevelsen av 

skogen. 
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Fargene fanger vår oppmerksomhet: ”Jeg tror at jeg ville legge merke til plantene på grunn 

av fargene”157  

”Jeg tenkte – legger jeg merke til plantene, nei det gjør jeg ikke men jeg legger merke til 

fagene, farge variasjonene og så legger jeg merke til lyder…”158 

Å finne ro i landskapet synes å ha en sammenheng med den stemningen som skapes 

gjennom lyset. ”Lyset, vidsynet det åpne gjør meg veldig rolig og ubekymret”159 sier Trine. 

Henrik bemerker lyset da solen begynner å bryte gjennom tåken, og han står og ser ut over 

og lar seg fange inn av utsikten og en skarv på et skjær i sjøen160.  

Spesielt en av mine samtalepartnere er opptatt av former, linjer og strukturer i naturen; ”Jeg 

går liksom og ser de ting som er homogent på en måte. Altså rent visuelt homogent da. …Så 

det var liksom ikke noen plan i å gå her og dokumentere, men det med overflater og 

teksturer og alt sånn… Den her busken som hadde en form og vinden som hadde dratt den av 

gårde og sånt…. Se i dette her mikrogreiene der synes jeg det er spennende å være. Og så var 

jeg bare fascinert av det tre og der gikk den bare rent på form.. Men jeg tror faktisk at det er 

representativt for hvordan jeg opplever det å være på tur… ”161 
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Lyset gir materialiteten liv og skaper stemning, farger og former fanger vår oppmerksomhet 

og blir en del av stemningen. En av de samtalepartnerne som er fra området bruker kyststien 

bevisst både dag og natt med henblikk på å få frem ulike sanser.  

”Om natta på kyststien her, det er jo veldig mange lyder som du går glipp av når du går her 

om dagen. Altså, du går glipp av lyder i den forstand at det er ikke hørselen som er mest aktiv 

det er synet og da.... Jeg merker at jeg nærmer meg et område for eksempel med hørselen, 

om natta at der er noe kjent med lydbildet i det område her det er sånn, men da bruker jeg 

det bevisst. Jeg bruker kyststien både natt og dag for å si det sånn. Da får du to forskjellige 

opplevelser. Jeg føler det å være ute på natta, da får du mer sånn så overveldende følelse.. 

Når du går her om natta, så er det spesielt hvis du går ut mens det ennå er dagslys, og så får 

skiftet. Du får skiftet her ute mellom dag og natt. Så har jeg lagt merke til – og det fasinerer 

meg veldig – overgangen. Hvordan kroppen reagerer, når du går fra dag til natt fysisk. 

Øynene, altså det at du ser betyr mindre når det er mørkt, hørselen.. det er noe som skjer i 

hjernen din altså, psyket ditt endre seg. Det endrer fokus fra syn og over mot hørsel. Du kan 

merke en kvist med hørselen, at du kan merke om en kvist blir tråkket på tre meter fra deg 

eller om det er 100 meter borte. Så da bruker jeg hørselen til å verifisere endringer i naturen 

rundt meg. Det fasinerer meg akkurat overgangen der, hvor du ser litt fremdeles men 

samtidig så kommer hørselen mer og mer. Den overgangen er fascinerende…”162 

Her settes fokus på sammenhengene mellom hvilke sanser vi bruker aktivt, og når vi bruker 

dem. Han tydeliggjører at hørselen har betydning, men at vi kanskje ofte lar blikket styre når 

lyset tillater det. Han forteller videre at han bevisst har trent hørselen også om dagen slik at 

han blir mer oppmerksom på lydbilledet.  

Lyd, luft og lukt 

”Jeg hadde hørt havet, hadde hørt en ny lyd fra havet en lyd som skaper en slags forventning 

om at jeg kommer til å se eller sanse et eller annet..”163 

”Når det er åpent ved sjøen så handler det noe om friskhet. Du kan puste og du kan se. Ja det 

er friheten, med at du har utsynet og så det her med bølgene, sant - den her evige rytmen 

som lever og gir puls”164 

”Jeg har nå kommet til havet og det minner meg om noe… så når jeg har gått der i dag så har 

liksom det jeg ser og det jeg hører og sånn, det minner meg om min historie. Så jeg begynner 

å tenke på ting, gode ting da som jeg har opplevd. Det tenker jeg på når jeg har gått her i 

dag. Og det gjør meg godt og så er det en veldig sanseopplevelse for meg. Jeg hørte havet, 

bølgeslagene. Jeg kjente vinden, nydelige farger, forskjellige lukter ut i fra hvor jeg gikk 

henne. Og jeg kjenner at jeg blir litt roligere også og i forhold til at jeg kommer kanskje litt 
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mer hjem på en måte. Så det synes jeg, jeg kjenner. Det gjør meg godt, så jeg kommer liksom 

litt nærmere meg selv på en måte.”165 

Lyd ser ut til å skape fokus. Vi blir oppmerksomme på det som ligger utenfor vårt 

umiddelbare synsfelt, og lyden gir blikket retning. Lyden av bølgeslagene skaper rytme og 

puls og gir assosiasjoner til noe som lever. To av mine samtalepartnere beskriver at møtet 

med havet gav dem assosiasjoner til barndommens landskap ved kysten i Nord-Norge, og da 

var det spesielt lyden og lukten fra havet som satte tankerekken i gang. På vandringen med 

de to samtalepartnere som var fra området fikk refleksjonene omkring lyd tilføyet ennå et 

perspektiv. 

”Men der er et par ting som irriterer her ute. Det er lyder fra helikopter. Så det er egentlig 

forstyrrende noen ganger. Ja det er negativt, da.”166 

Annette: og så har du de store Danmarksfergene…  

”Danmarksfergene? Nei de, det synes jeg bare er moro. Det er bare hav og kystkultur det.”167 

Vi registrerer de lydene som hører til landskapet, og vi siler ut de lydene som ikke er 

naturens lyder som for eksempel fergedur, lyden av et helikopter, en motorsag, men det kan 

se ut som vår oppfattelse av om lydene forstyrrer eller er en del av opplevelsen og 

landskapet er avhengig av våre tidligere erfaringer. For den som er fra Stavern og i tillegg har 

seilet, oppleves fergelyden som en del av kystkulturen og som beroligende fordi den er 

lavfrekvent.  Lyden flyter sammen med de andre sanseinntrykkene og gir oss assosiasjoner til 

landskaper vi bærer med oss fra tidligere.  

Tidligere nevnte jeg at lyden synes å ha betydning for hvilken relasjon som skapes mellom 

menneske og omgivelser. At lyden forbinder oss med omgivelsen og fyller rommet mellom 

oss og omgivelsene. Mine samtalepartnere tydeliggjører at landskapet er bebodd av langt 

mer en det vi fanger inn med synet, og at de lydene vi fanger opp. Lyden av våre egne skritt i 

grusen, havet som ruller inn mot svabergene, vinden i trærne, måkene, nattergalen føyer seg 

sammen med de øvrige sensoriske inntrykkene og har betydning for opplevelsen. Forskning 

på betydningen av landskapet som et landskap av lyder som hver i sær og til sammen spiller 

en rolle for den menneskelige erfaringen av landskapet er sparsom. Schafer (1977) utvikler 

begrepet ”soundscape” på 70-tallet. I boken ”The Tuning of the World” tydeliggjører han 

hvordan lyd og omgivelser er vevd sammen og hvordan det påvirker vårt forhold til våre 

nære hverdagslige omgivelser. En relasjon som på samme måte som et landskap er visuelt 

tilgjengelig, er sansbart og gjenkjennelig som et ”soundscape” eller lydskap. Så vidt jeg vet 

har forskningen vært mest opptatt av lydbilder knyttet til det urbane med utgangspunkt i 

Schafer som deler lydskapselement inn i tre kategorier: ”keynotes” som er de karakteristiske 
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lydene som kan knyttes til eller beskriver et område. For kyststien ville det for eksempel 

være havet, fuglene, vinden i trærne, danmarksfergen og fiskebåtene. ”Signals” som er de 

lydene som bevisst høres – politibilens sirene, musikk etc. og den tredje er ”soundmarks” 

som er helt konkrete lyder som referer til et bestemt sted (for eksempel rådhusklokkerne i 

København, lydsignalet på Lindesnes Fyr). Det sentrale i denne sammenhengen er naturligvis 

den meningen de ulike lydene har for hver enkelt som går her. Hvor turen kan beskrives som 

en vandring i en verden av lyd, og hvor hver enkelt av oss for oss selv og sammen lytter og 

erfarer kyststien som en ”lydsti”. Jeg har ikke hatt fokus på betydningen av lyd før sent i 

arbeidet, men her ligger det et potensial til å forstå dypere hvordan vi opplever og erfarer 

gjennom det lydlige i et stadig samspill med de øvrige sanser.  

Mine samtalepartnere tydeliggjører at lydene som trer frem på kyststien oppfattes og settes 

i relasjon til lydbilleder vi bærer med oss fra tidligere. Lydene tolkes i forhold til våre tidligere 

erfaringer. Klangbunnen i oss har betydning for om vi tolker lyden som hjemmehørende i 

landskapet (og som en del av vår tur..). De to som har seilet, tolker duren fra fergene som en 

positiv del av lydbildet, hvor andre opplever at duren fra fergen forstyrrer. Lyd tolkes som 

støy eller stillhet og det kan se ut som vi foretar den fortolkningen av lyden individuelt også i 

lyset av våre forventninger. Stillhet synes å være en viktig del av det å være på tur. 

”Jeg ville gjerne at det skulle være stille. Det var på en måte ikke noe som måtte snakkes om, 

nei du ville gjerne ha stillheten for deg sjøl og det var godt liksom…”168 

Annette: hva var det der skapte den stillheten? Var det selve stedet, var det stemningen, 

lyden av havet, var det utsikten? 

”Jeg tror at det var alt det du sier nå jeg. Jeg hørte ikke så mye av det, jeg så måkene, men 

jeg hørte dem ikke. Men lyden mer av knitring der vi gikk og sjøen som smalt imot steinene, 

svarbergene. Jeg er også veldig fascinert av det havet – de hvite skumtoppene og det var 

også farger da.. hvite skumtoppene, det er jo klart at du trekkes mot det.. havet, det er 

liksom så farlig synes jeg og det er så spennende”169 

Stillhet oppfattes ikke som fravær av lyd, men heller et samspill av naturens lyder som dras 

inn sammen med øvrige sanseinntrykk. Slik jeg forstår mine samtalepartnere er stillhet i like 

høg grad knyttet til indre stillhet, at vi opplever en indre ro og overensstemmelse.  

I en samtale om betydningen av å gå fra en type underlag til en annen og oppleve at det 

plutselig blir stille, er det to av mine samtalepartnere som reflekterer rundt betydningen av 

ulike skift.  
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”.. og så kommer du plutselig inn på..(går inn på gress).. stillhet.. sånn som her. Det reagerer 

jeg på men jeg tenker liksom ikke på grunnen jeg går på.”170  

”Men at det har betydning det er helt klart. Det kommer som en del av det helhetsinntrykket 

som kommer når du går fra en mark til en annen eller fra et sted til et annet – jeg trur de her 

skift i stemning. Det er en av de opplevelsene sånn som for eksempel lukt er en og marka du 

går på er en, ikke sant. Det kommer som en del av den helhetsopplevelsen. Landskapet 

endrer seg og det er viktig det og. Jeg trur det er viktigere enn det folk egentlig er klar 

over..”171 

Ulike lukter og skift i mellom lukt som nevnes i sitatet over, er det flere som registrerer. 

Spesielt to lukter synes å være fremtredende på turene som er gått om høsten. Lukten av 

havet, salt og tang, og lukten i skogen av høstløvet og den fuktige lukt fra jorden.    

”Du merker en helt annen lukt når du kommer ut på her. Det er sånn salt – svaberg salt – når 

du kommer ut av skogen sånn. Det er med på å endre bildet for meg, visuelt også. Når du 

kommer ut av en skau og du kjenner den lukta, så får jeg fokus på noe helt annet med 

øynene også. Så ser jeg etter noe annet. Jeg ser etter horisonten. Hvor i huleste er 

horisonten, når jeg kjenner den svaberglukta.”172  

”Særlig der som sjøen brøyt for der kom den der saltlukta.. For når havet er stille så kjenner 

du ikke den, men når vi kom inn i noen viker og det på en måte det brøyt og da kjenner du 

den der salt, åh det er deilig.. og så var det et par steder hvor det lukta ordentlig vondt det 

var sånn der sur.”.  ”Tang?…”173.. ”Ja, men inni skogen det var sånn sur... Sikkert sånn en eller 

annen blomst som skiller ut skikkelig ekkelt og så har du den der kjempegode når du kommer 

inn i den der lauvskogen kjenner den der lauvlukten … flere sånne steder med ulike 

lukter..”174 

Lukt skaper assosiasjoner og forventninger til hva som kommer oss i møte. Vi registrerer 

luktene og kjenner om vi liker lukten eller ikke. Men lukt er ikke et av de mest sentrale 

elementer på de turene jeg har hatt samtaler på. De fleste turene var på høsten, og da er det 

også en dempning av luktene i takt med det blir kaldere. På turen om våren er det således 

flere referanser til lukt – lukten av sivet vi går i, lukten av ramsløk, lukten av hav og 

jordsmonn etc. Det som er tydelig er at vinden har betydning for lukten. Vinden bærer 

havlukten med seg inn over land, og når vi kjente den skapte det en forventning om å 

komme ut og få utsyn og havet tettere på.  

Vinden er et av de taktile elementene som synes å ha vesentlig betydning for vår opplevelse.  
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”Jeg blir veldig sånn ubekymret og denne vinden som alltid får litt tak når du er ute på 

svaberga der, og der er alltid litt vind sånn puh.. og det er noko friskt ved det og det der med 

kontrastene også selv nå hvor det var så fint”175 

”Jeg tror det er veldig vær avhengig også, hvordan man opplever den stien. For nå som det 

ble så fint vær så vil jo og det blåste nesten heller ikke så da vil du bare ut der, men så tenkte 

jeg at hvis det hadde blåst skikkelig og hadde vært surt og kaldt å så godt det ville vært å 

komme inn i de her lommene da, lune”176  

Vi kjenner at vi er ute i vær og vind, og ut fra de få turene jeg har gått har jeg registrert at 

det synes å være en forskjell på hvor intens den kroppslige opplevelsen er alt etter i hvilken 

grad vi utsettes for vind og vær.  Min egen opplevelse var at jeg på den andre turen hvor det 

var litt mer ruskevær, hadde en opplevelse av å være mer tilstede i landskapet. At vind og 

regn tvinger frem en nærhet fordi den påvirker kroppen direkte. I sol og stille vær kan du på 

en annen måte løsrive deg fra her og nå, det er ingenting som krever din tilstedeværelse 

Vind skaper lyd, vind skaper bevegelse, vinden berører oss, vinden bærer lyden og lukten 

med seg. Vinden skaper kontraster. 

 

Variasjon og kontraster    

Kyststilandskapet er kontrastfylt, og stien varierer mye underveis fra Nevlunghavn til 

Hummerbakke, noe som hadde betydning for nesten samtlige av mine samtalepartnere. 

”Det som slo meg først er jo variasjonen i stien da, at det er liksom over svaberg og fantastisk 

utsikt og så går det litt inn i skogen igjen, og så kommer det ut igjen sammen med svaberg 

igjen. Så variasjonen som slo meg først og som gjorde meg veldig godt på mange måter. …  

Når jeg sier variasjon. Så synes jeg det var like allright å være inn i skogen. Altså, det var 

roen, det var ro når jeg var inni skogen og så kom vi ut i det her tøffe landskapet igjen også 

inn i skogen. Det var den balansen mellom det å være i skogen og det å være ut på 

svabergene, den rå utsikten og den lukten og de inntrykkene som jeg fikk når jeg var ute på. 

Det var to forskjellige ting og det var den variasjonen som jeg synes var så allright.”177 

 ”Det er noko friskt ved det. Det der med kontrastene også selv nå hvor det var så fint. Så veit 

du hvordan sjøen er. Det kan være så brutalt og så har du de runde berga som er liksom det 

motsatte som er veldig mykt og som vi snakket om, dette veldig rike jordsmonn og så har du 

det der golde berga. Kontrastane gjør at du blir helt sånn yr! For det er noko hele tida sånne 

småting og akkurat det der”178 
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Mellom det bløte og det brutale, værharde og det lune. Mellom hav og land, mellom ulike 

naturtyper, rike jordsmonn og golde berg, det åpne og det lukkede. Kontrastene oppleves 

som et gode og et element som gjør turen spennende, hele tiden veksler inntrykkene.  

Variasjonen i stien får også frem ulike opplevelser hos den enkelte. Når vi går igjennom en 

fuktig svartor skog, hvor stien avgrenses på den ene siden av en høg mosegrodd fjellknaus og 

tett or skog og kratt på den andre er det flere som opplever det som mørkt, trangt og blir 

nesten litt nedtrykt. En gir klart utrykk for at hun ikke liker seg i or skogen: ”Jeg tenkte på det 

siste sted som vi stoppet jeg synes det var litt trangt der, jeg likte meg ikke der så det var litt, 

der var noe med det stedet – nei jeg likte meg ikke, men så kom jeg til å tenke på at jeg følte 

det var trangt der men vi var jo på andre steder også hvor det var trangt men da var det 

plutselig veldig behagelig at det var trangt liksom, så når vi kom inn på den stien der hvor det 

var så vakkert vet du med alle de der gule lauva som lå på bakken og var liksom litt sånn 

nakent innover i skogen og du så innover, det var jo fint, men jeg følte at det var litt trangt 

der og men da var det plutselig positivt det var godt å være der, såå”179  

Lys og fuktighet er av betydning for hvordan rommet oppleves. Lønneskogen var lys i kraft av 

de gule og røde bladene og oreskogen var mørk og tett. Variasjonen som helhet oppleves 

som et gode, men flere gir uttrykk for at det er havet, svabergene og utsynet som er det 

viktigste, og som nevnt tidligere er det flere som påvirkes negativt av at stien drar dem bort 

fra havet.   

”Noe som jeg la merke til der når jeg gikk der var at jeg ble tiltrekt mot havet jeg ville veldig 

gjerne ned dit og lurte på når kommer jeg til neste sted der det er luft, åpning ned mot havet. 

På en måte så det var vel det jeg tenkte på etter hvert at jeg gledet meg til der det kom en 

åpning der vi kunne gå ned.”180 

Det var havet som syntes å være det, det handlet om, selv om de fleste syntes at skogen gav 

avveksling og ro i turen.  

”Når jeg har et utsyn som jeg kan liksom..Jeg blir en del av det, men jeg synes det er allright å 

kunne dukke inn i skauen, tett det synes jeg, det gir meg også veldig mye, veldig ro, og det å 

kunne komme ut i et åpent landskap da, det gir meg veldig mye”181 

Utsynet, det åpne, havet og horisonten spiller en rolle for mine samtalepartnere.  

Horisont   

”Men oppe på her nå og ute på Løvoll hvis det er fint vær så får du den der – her ser du 

krumningen – her ser du at det krummer sånn og det er også en av de store 

perspektivfølelsene som jeg bare elsker for du får et enormt perspektiv.”182 
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”Det å se horisontlinja av en eller annen grunn, du blir tiltrukket mot det. Jeg satt og tenkte 

på når jeg er oppe på fjellet og satt og sammenlignet med det å se min første sønn at jeg 

aldri klarte å ta blikket fra ham. Hele tiden så satt du der og kikket i den her vogga og samme 

med horisonten uansett. Du blir trukket mot det punktet der de to linjene møtes, jeg vet ikke 

jeg… synet blir dratt mot horisonten, jo nærmere havet jo bedre. Jeg vil ha det så tett på som 

mulig og derfor går du så langt ut som mulig så jeg er liksom ikke den som beveger meg så 

veldig i bakgrunnen men jeg vil være lengst fremme.”183 

”Man blir jo veldig liten da – følelsen av å være veldig liten i noe svært noe.. … Det er noe 

med at selv om det er svært og jeg er liten, så er ikke det noe skremmende med det liksom – 

kanskje, kanskje det er det som er flott.. ”184 

Horisonten fanger oss, vi dras ut mot havet og horisonten. Flere gir uttrykk for at utsynet, 

horisonten og havet får frem en ro i dem. En reflekterer yterligere over hvilken betydning 

horisonten har: 

”For meg er det i hvert fall.. men liksom hva er det som er spesielt med horisonten, hva er det 

som er karakteristisk for horisont?  Det er det at en horisont den flytter seg lengre bort hele 

tida så du kommer aldri frem – frem til horisonten – så det er noe du hele tida går imot men 

aldri kommer til..”185  

Han sier senere at han opplever at han er blitt mer filosofisk av å gå langs kyststien og i 

naturen ellers. Senere i avhandlingen skal jeg vende tilbake til hvilken betydning mine 

samtalepartnere tillegger de ulike naturelement som havet og skogen.  

Oppsummering av kapitlet 

Jeg var i utgangspunktet opptatt av kyststien som sosiomaterielt handlingsfelt, mitt fokus 

har i første rekke vært på stien som anlegg og den bearbeidede materialitet. I samtalene 

kommer det frem mange perspektiver på stien som sosiomaterielt handlingsfelt, og selv om 

mitt fokus i utgangspunktet var mer på den bearbeidede naturen, vokser det gradvis frem en 

tydeligere forståelse av at:  

 stiens materialitet er et samspill av natur og kultur 

 stien og materialiteten formes gjennom kroppslig og sosial praksis 

 opplevelse kroppsliggjøres gjennom et samspill mellom sansene i møtet med 

materialiteten  

 stien og stiens omgivelser er i forandring hele tiden og trer frem på ulike måter 

avhengig av de flyktige elementene 

I min forståelse av stien som handlingsfelt er det som sagt ikke et skille mellom natur og 

kultur. Stien som handlingsfelt består nettopp av det vi kan forstå som natur i en bearbeidet 
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og ubearbeidet form. Det sosiomaterielle forstått som den bearbeidede naturen knytter seg 

til det samfunnsmessige, men den menneskelige kroppsliggjøring og meningsdannelse er 

samtidig nært knyttet til naturen og de flyktige elementene i sti landskapet. 

Merkingen av stien er et av de viktigste sosiomaterielle elementene i stien som skaper 

forutsetningene for hvordan den vandrende ferdes og handler på stien. Merking er en 

balansegang mellom å skape og begrense muligheter. Det ligger en dobbelthet i merkingen 

som gjør den til både et onde og et gode. Betydningen av merkingen har flere viktige sider 

som hver for seg og i samspill skaper grunntonen i vandreturen på kyststien. Det kommer 

helt klart frem at det er positive sider knyttet til merking av turstier. De positive sidene er at: 

 merking skaper trygghet for den som vandrer  

 merking leder den vandrende til bestemte steder, i riktig retning, den viser hvor det 

er lov å ferdes gjennom hyttefelt mv. 

 merking er et gode fordi den leder oss gjennom sårbare naturområder slik at vi 

bevarer naturen best mulig 

Men det kommer også frem flere negative eller utfordrende sider ved merkingen: 

 merkingen styrer og forstyrrer den vandrende, den flytter fokus fra omgivelsene til 

neste merke, på en måte som overdøver eller forstyrrer andre opplevelsesmuligheter 

 merking er en autoritet som gjør det vanskeligere å bryte med stien 

Merking skaper en rytme, og det er tydelig at den måten merkingen er gjennomført på enten 

kan understøtte eller bryte rytmen til den vandrende. Idet merkingen blir overgjort eller 

krever vår oppmerksomhet brytes rytmen. I det vi ikke legger merke til merkingen, men den 

blott understøtter den vandrendes rytme, understøtter den opplevelsesmulighetene og 

krever ikke den vandrendes oppmerksomhet.  

Annen tilrettelegging i form av bruer, trapper, gelender, grusing bringer frem spennende 

perspektiver på hvordan den vandrende tolker det landskapet og den tilretteleggingen som 

kommer han eller hun i møte. Når vi kommer vandrende på stien tolker vi hurtig de ulike 

landskapene som kommer oss i møte. Er det et hyttelandskap, tolker vi tilretteleggingen som 

en del av hyttelandskapet, og dermed synes det å være en større aksept av mer ekstensiv 

tilrettelegging enn hvis den samme tilretteleggingen hadde vært andre steder i mindre 

bebygget terreng. Langs kyststien inngår således kulturlandskap (jordbruk), hyttelandskap, 

og mer urørte landskaper i stilandskapet. Vi forholder oss til de ulike landskapene og setter 

den materialiteten vi møter i relasjon til det landskapet de er en del av og tolker den i lyset 

av dette. En enkelt tilrettelegging skiller seg ut, og det er bruen som er bygget opp rundt et 

svaberg. Denne tolkes som en del av det man kanskje kan kalle opplevelseslandskapet. En 

tilrettelegging som skal gi den vandrende både en estetisk opplevelse og bringe den 

vandrende tettere på havet, samtidig som den er en praktisk tilrettelegging som bringer den 

vandrende forbi et svaberg som ellers ville vært vanskelig å forsere.  
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Når vi vandrer på stien tolker vi stedene vi passerer i lyset av våre tidligere erfaringer, i lyset 

av de landskaper vi bærer med oss. To forståelser av sted blir tydelige gjennom samtalene, 

den ene er forståelsen av stedet gjennom de handlingene vi foretar oss, som for eksempel 

det stedet vi spiste lunsj. Den andre forståelsen av sted er knyttet til når vi oppfatter noe 

som et sted uavhengig av våre egne handlinger, og når vi i utgangspunktet ikke har noen 

tilknytning til stedet. Det kan se ut som at vi lar det som kommer oss i møte med mening ut 

fra våre tidligere erfaringer, forestillinger og verdier. At stedet tolkes og skapes i en 

kombinasjon av vår forforståelse og stedets materialitet. 

Stiens kvaliteter er av vesentlig betydning for den relasjonen som skapes mellom den 

vandrende og omgivelsene. Den brede rette stien og den smale kronglete stien er uttrykk for 

to ulike måte å relaterer seg til omgivelsene på.  

Den brede stien:  

 flytter fokus fremover, utover  

 gir en større distanse til omgivelsene  

 øker den vandrendes tempo   

 gjør at gang rytmen er jevn (enkelte vektlegger det monotone og distanserte)  

 oppmerksomheten er ofte på annet enn turen og naturen som for eksempel de 

hverdagslige tingene, jobben 

 

Den smale kronglete stien: 

 skaper nærhet og knytter oppmerksomheten til de nære naturomgivelser 

 senker den vandrendes tempo  

 gjør at gang rytmen er vekslende,  

 følger bevegelser i landskapet 

 oppmerksomheten er rettet mot de nærere omgivelsene, og fokus veksler mellom å 

være inn og ned og frem og utover    

Stienes kvaliteter betinges også av underlaget. Et underlag som er en naturlig del av 

omgivelsene, skaper en sammenheng mellom sti og omgivelser. Et underlag som skaper en 

grense eller et filter mellom sti og omgivelser skaper også en grense eller et filter mellom 

den som vandrer og omgivelsene. Den opplevde avstanden mellom den som vandrer og 

omgivelsene var størst på den brede grusete stien, og minst på den smale kronglede stien 

hvor underlaget var jordbunn, gress, sand etc.  Grus skaper lyd. Når vi går på gruset sti 

skapes en lyd fra stegene våre som dels skaper en monoton rytme, en rytme som driver oss 

fremover, og dels skaper et lydrom som øker distansen mellom naturen og den som vandrer. 

De flyktige elementene fyller sansene og fyller rommet mellom mennesket og omgivelsene. 

Det er gjennom de flyktige elementene at vi strekkes ut i omgivelsene og materialiteten gis 

liv og ulikt uttrykk gjennom skift i det flyktige. Lys og farger skaper stemning, lyd skaper 
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fokus, rytme og puls. Lydene tolkes i forhold til landskapet som stillhet eller støy, alt etter 

om den som hører tolker lyden som hørende til lydskapet. Stillhet er da ikke fravær av lyder, 

men refererer i høgere grad til den indre stillheten vi opplever. Det taktile har betydning for 

relasjonen. Føttene som det direkte berøringspunkt med stien har betydning for den 

relasjonen som skapes til omgivelsene. Vinden kjennes på kroppen og har betydning for hvor 

intenst vi sanser omgivelsene og fremhever kontrastene i landskapet. Solens stråler kjennes 

og skaper bestemte stemninger og modus hos den vandrende. Variasjonen og kontrastene 

skaper stemning og liv. Det flyktige er et viktig grunnelement i opplevelsen, som gir 

materialiteten liv og fyller rommet mellom vandreren og omgivelsene. Gjennom kroppen 

sanser vi lys, lyd, lukt og den direkte berøringen med underlaget, vinden og temperaturen, 

kanskje allerede før vi fanger inn detaljene med synet.  

Vi fanger inn de stemningene som de flyktige elementene skaper eller understreker i 

samspillet med materialiteten og det påvirker oss.  Opplevelsen i naturen må betegnes som 

en multisensorisk enhet, og det er tydelig av materialiteten spiller sammen med de flyktige 

elementene og påvirker relasjonen mellom den vandrende og omgivelsene. Den verden den 

vandrende møter på stien og stiens faktisitet er en helhet som kan studeres som et samspill 

mellom materielle og flyktige elementer. Faktisitetsbegrepet mener jeg er et godt begrep å 

anvende om denne helheten og begrepet brukes da om ”det faktiske”, ”det som er”, som 

den vandrende forholder seg til på stien av så vel materielle som flyktige elementer. 

Faktisitet er tenkt som et dynamisk begrep som fanger de faktiske forhold til enhver tid.  

Det er fristende å tenke at når alt nå oppløses i dynamiske og foranderlige prosesser og 

menneskene som vandrer er forskjellige og speiler opplevelsene i hver sin subjektive 

opplevelse og personlige historie, blir det umulig å si noe konsistent om mennesker, stier og 

naturopplevelser. Men det vesentlige er å komme nærmere betydningen av de ulike 

elementene i helheten for å kunne si noe om betydningen av tilrettelegging og forvaltning av 

turstier. Ikke å finne en bestemt fasit. I de følgende kapittel vil jeg gå dypere inn i ”møtet”. 

Hvordan kan vi forstå menneskets møte med turstien?  
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 7 Menneskets møte med stien og landskapet 
 

Jeg er en lille mand, som vandre nær ved jorden. 

Mit hjærte fryser til, når mørket knuger norden, 

men foldes ud i sol som græs og grønne trær. 

Jeg er en lille mand, som vandre jorden nær. 

    Piet Hein  

Så langt i avhandlingen har jeg hatt størst fokus på stien og de ulike sidene ved opplevelsen 

som knytter seg til stien og stiens omgivelser.  Mennesket har ikke vært fraværende, men i 

dette kapittelet vil jeg gå dypere inn i spørsmål som knytter seg til den enkeltes møte med 

stien og de ulike elementene som spiller sammen i møtet. Kapitlet tar utgangspunkt i en kort 

teoretisk refleksjon omkring vår kroppslighet og kroppslige samspill med omgivelsene, først 

og fremst bygget på perspektivene til Merleau-Ponty. Heretter løftes ulike perspektiver på 

menneskets møte med stien frem med utgangspunkt i empirien. Gjennom samtalene kom 

det frem perspektiver som belyser turen som en dialog mellom turgåer, sti og omgivelser, 

hvor blant annet turgåerens bakgrunn og erfaring, formål, fokus og forventninger spiller 

viktige roller for opplevelse og meningsdannelse. At mange opplever det å gå på tur som 

meningsfylt, synes opplagt (se blant annet Vaagbø 1993, 1994, Vaagbø og Breivik 1999, 

Vorkinn et.al. 2000), men hva som gjør turen meningsfylt og hvordan vi skaper mening er 

mere uklart. Dette drøfter jeg mot slutten av kapitlet.  

Turgåerens ”møte” med stien skal forstås som den situasjonen og helheten mennesket 

befinner seg i når han eller hun vandrer på stien. Det kan beskrives som en sammenveving 

eller et nettverk av tråder som strekker seg fra mennesket i den konkrete situasjonen til 

samfunnsmessige, kulturelle og åndelige strukturer, som på sin måte utgjør grunnlag og 

forutsetninger for møtet. Det være seg for eksempel politiske, forvaltningsmessige, religiøse, 

verdimessige eller sosiale forutsetninger knyttet til så vel samfunnet rundt som til den 

enkeltes liv. I et grovmasket nett vil jeg si at møtet består av to hovedelementer. Mennesket 

og stien. Hvor mennesket i bestemt form er summen av alt det mennesket ER; personlighet, 

tidligere erfaringer, kulturell bakgrunn, utdanning, sosiale relasjoner og så videre. I Merleau-

Ponty’s begrepsbruk utgjør denne summen egenkroppen. Og hvor stien tilsvarende er 

summen av alle de faktorer som inngår stilandskapet: bruk, kultur, historie, politikk, 

forvaltning, natur, flyktige elementer for å nevne noen. I møtet, i hvert øyeblikk av turen på 

stien, skapes relasjonen og mennesket tar inn stilandskapets nyanser og speiler dem i seg 

selv, sine erfaringer og sine forventninger. Mennesket sanser og forstår omgivelsene i 

samspill og overensstemmelse med den de er. 

Merleau-Ponty (1994) tydeliggjør at kroppen er menneskets utgangspunkt for all sansning, 

alle menneskelige opplevelser er forankret i den sansende kroppen, verden erfares gjennom 
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kroppen. Forståelsen er at menneskekroppen åpner seg for de lag av meninger som feltet 

rommer, i dette tilfellet stiene og stienes verden. Gjennom å vandre stien erfarer mennesket 

den først og fremst kroppslig. Kroppsligheten formes gjennom vandringen, og med kroppen 

”svarer” eller forholder mennesket seg kroppslig gjennom alle sanser til stiens materialitet 

og iboende budskap. Stiene formidler gjennom materialiteten hvilke sanser som skal tas i 

bruk, samtidig utgjør stiens materialitet, omverden og flyktige elementer et perseptuelt felt 

som får betydning for menneskets opplevelse av stien. Gjennom sansene er mennesket 

direkte forbundet med omverdenen og kan ikke løsrive seg. Mennesket er kroppslig til stede 

i verden. I stiens verden er mennesket der natur møter kultur. 

Det kroppslige utgangspunkt – den biokulturelle kropp  

Turene på kyststien, samtalene og mitt eget møte med stiene understreker en forståelse av 

mennesket som både natur og kultur. En av mine samtalepartnere kommenterer forholdet 

mellom menneske, kultur og natur slik: 

”Jeg har egentlig ikke noen nye momenter, tror jeg, men mer bare en slags bekreftelse på 

forholdet mellom natur og kultur. At natur nesten er en umulighet i seg selv. Det er alltid 

knyttet til en eller annen fortolkning og den fortolkning den er kulturell. Den gjøres av 

mennesker som har en bakgrunn. Det er vår individuelle historie og det er igjen farget og 

preget og av den kulturen vi omgir oss med, og det er da tidsrelatert”186 

I menneskets møte med stien er hun/han der med alt de bærer med seg i kroppen av 

tidligere erfaring, forestillinger, verdier, kultur. Samtidig er mennesket biologiske; kjøtt og 

blod, gener og nerver.  Merleau-Ponty (1945) bruker begrepet egenkroppen om den kroppen 

som det enkelte menneske er, om den levde kroppen. Hvilket vil si summen av all tidligere 

kroppsliggjøring og erfaringsdannelse. Merleau-Ponty insisterer på at det nettopp er i det 

sansbare vår eksistens utfolder seg, menneskets grunnleggende eksistensielle vilkår er den 

kroppslige tilstedeværelse i verden (Merleau-Ponty 1945, 1994, 1999).  

Både tidlig og sent i livet er Merleau-Ponty opptatt av sammenhengen mellom kropp, hjerne 

og omgivelser. Med utgangspunkt i embryologien reflekterer han over hva det vil si å være 

en kropp, hvordan kroppen utvikler seg i samspill med omgivelsene, og hvilken betydning 

sanseapparat, nervesystem og hjerne har.  I notatene fra Merleau-Ponty´s siste forelesninger 

på Collège de France i årene 1956 – 1960, som ble publisert i 1995, er han opptatt av 

relasjonen mellom kroppen, hjernen og omverden (Merleau-Ponty 1995). Gjennom sin 

lesning av embryologien skaper Merleau-Ponty grunnlaget for forståelsen av forbindelsen 

mellom den biologiske kroppen og den kulturelle kroppen. Han tydeliggjører tanken om 

utviklingen av den samlede organisme. Den subjektive og den levde kroppen er et resultat av 

det gjensidige samspillet mellom påvirkning fra omgivelsene og utviklingen av nervesystemet 
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(Merleau-Ponty 1995, Andrieu 2006). Nervesystemets plastisitet187 eller formbarhet er for 

neurofenomenologen Andrieu et empirisk argument for at determinismen i det genetiske 

ikke er absolutt eller fullstendig i kroppens utvikling, men at menneskets utvikling og 

eksistens, med alt hva den innbefatter av sansning, persepsjon, rettethet og bevissthet, 

skapes av både genene og nervesystemet. Vi fødes med et visst genetisk potensial, men fra 

det øyeblikk vi er født (eller kanskje unnfanget) har utviklingen av nervesystemet en 

avgjørende betydning for hvordan vi utvikler oss som mennesker. Andrieu understreker 

således betydningen av samspillet mellom mennesket og omgivelsene. Egenkroppen formes 

gjennom den stadige relasjonen med omgivelsene, og må i den forstand forstås både som et 

biologisk fenomen og et formbart kulturelt og sosialt fenomen. Det kulturelle skal her forstås 

som helheten av menneskets omgivelser og det sosiale, som nærværet av andre mennesker. 

Mennesker lever så vel i en kultur som i en natur. Natur er i seg selv et kulturelt begrep, 

forstått på den måten at den forståelsen av hva natur er som bor i meg er sosialt og kulturelt 

formidlet (Soper 2003, Tordsson 2003, Macnaghten & Urry 1998)  

Bourdieu gjør det klart for oss at kulturen sitter i kroppen, symbolske dominerende 

strukturer nedfeller seg i mer eller mindre ureflekterte, kroppsliggjorte former – habitus. 

Habitus refererer således til en kroppsliggjort iboende kompetanse for å handle på bestemte 

måter i bestemte sosiale felt. Tove Nedrelids bok ”Ut på tur: på Normanns vis” er en 

glimrende beskrivelse av den norske turkulturen. For eksempel når vi går på tur og som en 

selvfølge tar på oss turklær, pakker sekken med termos, niste med brunost, appelsin og 

kvikklunsj, har toppen som mål og elsker det gode slitet, så er dette som oftest del av den 

norske middelklassekultur som er knyttet til byene (se blant andre Skogen…). Skogen viser 

hvordan ulike verdier og holdninger til natur, ulv og miljøvern finnes i ulike miljøer fra Oslo til 

Trysil, hvordan kulturelle og sosiale prosesser kroppsliggjøres og får betydning for relasjonen 

til natur (naturens betydning), handlinger (aktiviteter friluftsliv, jakt, fiske mm) og holdninger 

(til for eksempel ulv og miljøvern). Bourdieus analyser av ulike felt legger i stor grad vekt på 

at ulike verdier, koder og symbolske mønstre dominerer. Den sosiologiske analysen av 

handlingen setter feltet og de sosiale prosesser i sentrum. Hos Bourdieu forstås subjektet 

først og fremst ut fra det sosiale feltet, og subjektets handlinger og opplevelser tilskrives en 

diskurs eller en situerthet i et sosialt felt (Bourdieu 1984, Langseth 2004, Frønes 2001).   

Crossley drøfter Merleau-Pontys begrep om situert frihet begrunner det som et nødvendig 

tredje alternativ til Sartres tendens til ubetingede frihet og Bourdieus tendens til 

determinisme i habitus-begrepet (Crossley 2001 s, 133-139). Jeg mener Crossleys 

argumentasjon her understreker mennesket som velgende og mennesket med kreativt og 
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forbindelsene, ved at det dannes nye forbindelser eller at forbindelser fjernes, eller ved at nye celler dannes. 

Plastisiteten er hjernens og neuronenes dannelsesmulighet, utvikling og anlegg for å tilpasse seg endrede forhold. 

(Andrieu 2006) 
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overskridende potensial. I tillegg til å være preget av vaner og til å være situert er den 

kontinuerlige muligheten til å velge en menneskelig essens.  

Det som er viktig her, er å begripe menneskets relasjon til sine omgivelser. Vi er forbundet 

med verden gjennom våre sanser. Kroppen må fremfor alt forstås som værende i samspill 

med omgivelsene, kroppen er mottakeren av sanseinntrykkene, og med kroppen uttrykker vi 

oss og påvirker våre omgivelser. En stadig prosess skaper oss som mennesker. Uten 

påvirkning fra omgivelsene ville kroppen være ute av stand til å utvikle seg. Kun gjennom 

den gjensidige påvirkning mellom omgivelser og nervesystem utvikles kroppen. Kroppen er 

veien inn og ut, gjennom hvilken innsiden kommuniserer med yttersiden og omvendt. 

Kroppens interaksjon med omgivelsene begynner således i dannelsen av nervesystemet i de 

ulike nivåer av plastisitet (Andrieu 1998), og det er gjennom denne brobyggingen mellom det 

indre og ytre at subjektiviteten kan skape seg i verden. Subjektiviteten skal da forstås som 

resultatet av de prosesser skiller ut det enkelte mennesket gjennom den gradvise 

kroppsliggjøringen, en kontinuerlig strøm av tilpasning, regulering og egendannelse.  

Ovenstående bringer med seg en forståelse av kroppen til hver enkelt turgåer som både 

utgangspunkt og endepunkt i den prosessen hvor individet i møtet med stien og stiens 

omverden sanser og skaper sin forståelse. Merleau-Ponty bruker uttrykket at mennesket 

”bebor” verden eller uttrykket ”væren-i-verden”, med dette mener han at vi er uløselig 

forbundet med omgivelsene.  

”Sandheden ”bor” ikke blot i det indre menneske, eller rettere, der findes intet indre 

menneske, mennesket er i verden, og det er i verden, der erkender sig selv. Når jeg fra den 

sunde fornufts eller fra vitenskabens dogmatik vender tilbage til mig selv, er det ikke en kerne 

af indre sandhed, jeg finder, men et subjekt uløselig knyttet til verden”. (Merleau-Ponty 

1999:21) 

Gjennom vår kroppslighet er vi forbundet med omverdenen; kulturen, naturen og de andre 

kroppene. Når vandreren møter stiens verden, gjør han eller hun det med og i en kropp som 

er forankret i verden og allerede har gjort seg erfaringer med verden. Med det mener jeg at 

kroppsliggjøringen av opplevelser, sansninger og erfaringer helt fra fødselen vil være lagret i 

egenkroppen. Egenkroppens fortelling vil være forskjellige fra menneske til menneske, 

derfor vil vi aldri oppleve helt det samme.  

Andrieu tydeliggjør hvordan enhver kropp kan beskrives utenfra som en objektiv struktur, 

men samtidig hvordan utviklingens neurobiologi nødvendigvis må beskrive prosessen som 

en subjektiv individuasjon, heller enn en som en universell type inkorporasjon (Andrieu 2006 

s. 138).  

Kroppen forsyner seg med sanseinntrykk som hjernen i sin tur behandler, en prosess som 

begynner ved unnfangelsen og først slutter når vi dør. Gjennom hver enkelte kropps 

neurologiske utviklingshistorie atskilles kroppene, derfor vil to kropper ikke føle den samme 

sensoriske intensitet for det samme objekt (Andrieu 2006).  



141 
 

Vi formes med andre ord gradvis, vi gjør oss erfaringer med verden. Vi opplever og sanser, 

og kroppen lagrer erfaringene og våre individuelle livshistorier. Egenkroppen formes i 

samspillet med at mennesket samtidig gjennom sine mer eller mindre bevisste valg (i en 

kontekst) gjør seg erfaringer. Mennesket er sin egenkropp men velger samtidig mer eller 

mindre bevisst hva egenkroppen eksponeres for.   

Erfaringen av å eksistere, å være på stien, i rommene og stedene underveis på turen er noe 

mennesket først og fremst gjør som kropp. Merleau-Ponty(1945) anser som nevnt tidligere 

persepsjonen som måten mennesket kan sameksistere med verden på. Gjennom det 

nærværet og den sammenhengen mennesker er i på turen, skapes relasjonen med stiens 

verden. En verden som sanses, forstås og omsettes til erfaring og bevissthet i en stadig 

prosess gjennom hele livet for hver gang mennesket går på en sti. Kroppens umiddelbare 

kroppslige forhold til stien er således ikke intellektuelt, mekanisk eller biologisk, men 

eksistensielt. Gjennom å være en levende bevegelig kropp oppfatter mennesket stiens 

verden både med sanser og erfaringer. Sanser og erfaringer er ikke adskilt, men opptrer 

samtidig gjennom kroppen (Merleau-Ponty 1945, Andrieu 2006, Wormnes og Manger 2005). 

Når vi da går ut av stien eller entrer et rom underveis, oppfatter vi øyeblikkelig romligheten 

gjennom relasjonen som oppstår til egen kropp. Min kropps forhold til omverden bygger på 

min persepsjon, sanser og erfaring.  

Selv om vi fastholder at alt henger sammen og vi er ute etter å gripe det relasjonelle og 

forstå menneskets opplevelser og meningsskaping knyttet til den tilrettelagte stien som 

betinget av både natur, kultur og sosialitet, er det vanskelig fullt ut å beskrive den indre 

dynamikken som i det levde livet gjør at vi opplever sammenhengen. På grunnleggende nivå 

utgjør ”kroppen og dens omverden en indre relasjon”. For å kunne gripe den relasjon som 

skapes mellom den enkelte turgåer, stien og stiens omgivelser er forståelsen av mennesket 

av stor betydning for å kunne tydeliggjøre så vel det subjektive som det felles. Derfor må vi 

tenke flere tanker når vi sier at naturopplevelsen er subjektiv, det er den, men vi må 

samtidig se det spinn av tråder som er mellom det subjektive, det sosiale og omgivelsene. 

Hvis vi forestiller oss hver og en av mine samtalepartnere på stien, blir det tydelig at de hver 

og en representerer et spinn av livstråder som strekker seg tilbake i den enkeltes liv. Noen av 

trådene i spinnet er felleskulturelle og skaper grunnlag for felles forståelse, noen av trådene i 

spinnet spinnes sammen av det sosiale der og da som usynlige forbindelseslinjer mellom 

deltakerne i turfølget. Samlet ser jeg for meg et spinn av tråder som både skiller oss ad og 

som også binder oss sammen. De trådene som vi allerede har med oss har betydning for 

hvilke nye tråder vi tar opp og hvordan de spinnes inn i veven. Når jeg ser samlet på mine 

samtalepartnere og forsøker å identifisere hva som er felles og hva som er karakteristika for 

den enkelte, blir det tydelig at det her er tale om forskjellige former for dialog med stien som 

har ulike utgangspunkt i enten det kroppslige, følelsesmessig, kunnskapsbaserte eller 

estetiske. I det følgende avsnittet vil jeg først og fremst gå dypere inn i forståelsen av 

menneskets dialog med stien for at kunne gripe og begripe de prosessene som er aktive i 

menneskets møte med stien.  
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Menneskets tur på stien 

Når vi går av sted på tur på stien, så går vi som sagt tidligere inn i stiens landskap med al den 

kompleksitet det innebærer. I tillegg bærer vi hver især vår livshistorie, våre narrativer med 

oss inn i stilandskapet. Turopplevelsen skapes i samspillet av faktorer i hvert eneste øyeblikk 

underveis på turen. Turopplevelsen kan beskrives som et møte mellom turgåeren og 

stilandskapet. En sekvens av situasjoner og øyeblikk, der det er samspillet av faktorer i hvert 

eneste øyeblikk som utgjør opplevelsen. I følge Lorenzer (i Nagbøl 2002) er den primære 

måte å oppleve på scenisk. Vi opplever ikke verden i deler eller enkeltstående segmenter, 

men i helheter. Enhver daglig opplevelse erfares innenfor panoramaet av en levende verden 

hvor alle de enkelte erindringsspor er momenter i komplekse situative scenerier (Nagbøl 

2002). Tar vi på alvor at det møtet eller den situasjonen som oppstår idet enkeltindividet går 

en tur på en tursti, er en kompleks helhet, må vi spørre oss hvilke perspektiver som synes 

mer sentrale enn andre og hvordan de spiller sammen. 

Ser vi isolert på ”møtet” mellom enkeltindividet og turstien er det mulig å se det slik:  

Enkeltindividet møter turstien for det første med noe som er individuelt og personlig. Det 

individuelle og personlige referer til hvem jeg er, mine karaktertrekk, temperament, 

personlighet, verdier mv.  

Dernest bærer vi en kultur med oss i sekken, alt det vi har med oss inn i situasjonen av 

tidligere erfaring, utdanning, kulturell bakgrunn, verdier og holdninger, preger oss, og preger 

den måten vi møter stien i form av forventninger, intensjoner, fokus etc.  

Selve stilandskapet med alt hva det innebærer er det som kommer oss i møte. Stilandskapet 

består som tidligere beskrevet av kultur nedfelt i natur, og kan beskrives som stiens 

sosiomaterielle handlingsfelt. Det er landskapet – de kulturelle sporene, det er den fysiske 

tilretteleggingen, det er vær og vind og føre. Det kort sagt hele stiens kontekst.  

Den prosessen turgåeren går inn i i møtet med stien kan beskrives slik: Mennesket møter 

stien kroppslig, hvor det kroppslige utgangspunktet er den levde kroppen, hvilket vil si at vi 

til enhver tid står i verden som en kropp full av tidligere erfaringer som ligger lagret i vårt 

kroppsskjema (Merleau-Ponty 1945,1994). Vi sanser stien, omgivelsene, de flyktige 

elementene. Merleau-Ponty tydeliggjører for oss at du ikke er i tid og rom; du bebor tid og 

rom. Vår væren er kroppslig. Merleau-Ponty snakker om rom som fenomen og dimensjon 

heller enn om det geometriske rom. Turstien utgjør et handlingsrom nettopp fordi turgåene 

går inn i stiens verden, bebor den, og lar den bli et handlingsrom. Romerfaringen er kroppslig 

aktiv. Her grunnes våre omgivelser i kroppens retninger, og vi ordner opp, ned, foran og bak i 

relasjon til oss selv, og informasjon som sanseorganene tar til seg behandles selektivt og blir 

meningsfulle. Vi får stiens verden og ulike rom til å eksistere for oss. Turgåingens 

grunnleggende verdier og mening i samspill med hvordan handlingen utføres over tid skaper 

grunnlaget for hvordan enkelt mennesket skaper sin forståelse av hva det vil si å gå på tur. 
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Gjennom handlingene og kroppens bevegelse oppstår et levd rom og en levd tid i møtet med 

stien. 

Denne gradvise kroppsliggjøringen av stien forteller både om den dannelsesprosessen som 

skaper vår relasjon til for eksempel å gå på tur, til stien, naturen, landskapet, og den forteller 

om den dialogen som vi går inn i når vi går på stien. Når jeg bruker begrepet 

dannelsesprosess, er det for å gripe de personlige, indre prosessene i turgåernes møte med 

stien, samtidig som jeg ønsker å tydeliggjøre at det nettopp også er tale om en dannelse i 

betydningen ”å bli dannet”, eller sosialisert inn i den norske turkulturen.  I det følgende vil 

jeg gå nærmere inn i turen som dialog og kontinuerlig dannelsesprosess og erfaringslæring.  

Turen som dialog og erfaringsdannelse 

Jeg spekulerte lenge på hva det er med den smale sti med stein, røtter, lyng, gras, fast 

jordbunn som de fleste av dem jeg har samtaler med referer til som en sti og slik de stiene 

de liker best er. Hvilken betydning har stien for hvordan vi blir en del av helheten? Hvordan 

kroppsliggjøres naturen og stiens omgivelser i oss, hvordan ”går materialiteten i kroppen på 

oss” og hvordan påvirkes vi av de flyktige elementene? Det stadig tilbakevendende i denne 

avhandlingen er kompleksitet og sammenheng. Hvordan mennesket er i dialog, sanser og 

handler i kontakt med stien, stiens omverden, stiens forutsetninger, speilet i felleskulturelle 

menings og betydningssystemer, og den levde kroppen. Summen av alle de prosessene som 

har ledet frem til det menneske vi er i møtet med stien, og den prosess som over tid skaper 

den felleskulturelle forståelsen av hva det vil si å gå på tur, turstien, relasjonen til naturen og 

landskapet.  

Det er kanskje en årsak til at mine samtalepartnere som alle er mellom 36 og 60 år tenker på 

en liten smal sak med røtter, lyng og jord når de skal beskrive hva en sti er. Det er denne 

stien de er vokst opp med. De sosialiserings- og dannelsesprosesser de har vært igjennom 

siden de ble født har skapt deres oppfattninger av hva en sti er. Deres oppfattelse må ses 

som et produkt av det gjentatte avtrykk som er skapt gjennom utallige turer på stier i skog 

og mark, sammen med de samfunnsmessige normer og verdier knyttet til det å gå på tur. 

Idealet om enkel og minst mulig tilrettelegging, sporløs ferdsel, søndagsturens moral, du skal 

yte før du kan nyte, et enkelt liv med enkle midler, det urørte er det beste, kles koder for 

turklær, normer for hva vi gjør på tur og så videre (Tordsson 1993, 2003, Pedersen 1999). 

Den norske turkulturen er spekket med normer og verdier som bokstavelig talt går i kroppen 

på oss (Nederlid 1993, 1994, Vaagbø 1993). 

Mennesket inngår i en dialog med stien som på mange måter kan sammenliknes med en 

læreprosess, eller de livslange, bevisste og ubevisste prosesser som er med til å forme et 

menneske og deres handlinger. Jeg er opptatt av erfaringslæringen som finner sted i 

menneskets møte med stien og vil se mer isolert på hvordan læring og meningsdannelse 

skjer i det konkrete møte med kyststien.  



144 
 

Når vi ønsker å nærme oss og ønsker å forstå hvordan et menneske opplever og skaper 

mening i møtet med landskapet gjennom stien, hvordan forståelsen av natur og landskap 

skapes i det enkelte menneske, er det nærliggende å få assosiasjoner til for eksempel 

erfaringsdannelse, læring, sosialisering og oppdragelse. Å ”skape mening” åpner for 

dobbeltheten i det mennesket alltid har et skapende og overskridende potensial samtidig 

som at det som skapes alltid har et ståsted og utgangspunkt – egenkroppen og sosial og 

kulturell bagasje.   

Her kan det heftes på mange ord, men det jeg opplever som sentralt er at ”møtet” har en 

slående likhet med læringssituasjoner slik de beskrives i pedagogikken, og en må spørre seg 

om ikke det grunnleggende er tale om prosesser som på mange måter er like. Opplevelse, 

tolkning og forståelse er sentrale deler av en læringsprosess. Forståelsen eller læringen kan 

betegne resultatet av en læringsprosess, resultatet av de prosessene som finner sted i det 

enkelte individ som kan føre til relativt varige endringer hos den enkelte, samtidig som det 

er en samspillprosess mellom individet og dets materielle og sosiale omgivelser (Illeris 2000, 

1999, Hiim og Hippe 1998).   

”Således drejer læring sig i den sidste ende om processer der formidler mellem mennesket 

som et biologisk-genetisk udviklet væsen og de af menneskene udviklede samfundsmæssige 

strukturer. I læring udvikles de erkendelser, de følelser og den socialitet, der er en væsentlig 

del af samfundets forudsætninger og råmateriale. Men de samfundsmæssige forhold 

udvikler sig til selvstændige strukturer med karakter af givne rammer som sætter betingelser 

for både erkendelser, de følelser og den socialitet der kan komme til udfoldelse”(Illeris 1999 

s. 192). 

Jeg mener at det er fruktbart å se på relasjonen mellom menneskene og stiene som en del av 

en meget lang - kanskje livslang dannelsesprosess, hvor turgåeren møter stien med en kropp 

som allerede bærer erkjennelsesstrukturer i seg.  Dannelsesprosessen i møtet med stien kan 

illustreres gjennom følgende bruddstykke fra en av mine oppfølgings samtaler: 

Annette: ” har du tenkt på turen siden?” 

Ida: ”Jeg har tenkt om opplevelsen, at i det område som vi gikk, nemlig nede ved kysten, har 

jeg aldri vært på den årstiden der. Så det var en helt ny opplevelse for meg. Tradisjonelt, det 

jeg er vant til som kommer fra innlandet, er jo at det er skogen og fjellet på høsten. Så det 

var en ny opplevelse og jeg synes stadig vekk at jeg har den med meg. Den opplevelsen av, 

det var jo litt sånn gråvær og litt sånn ruskete og kaldt og sånn den dagen vi var der og jeg 

synes jeg fikk sugd inn naturen på en veldig spennende og ny frisk måte som jeg aldri har fått 

før. Og når vi gikk denne stien, sånn for meg så var det greit å følge den stien fordi det var et 

ukjent område og at vi stoppet og de spørsmålene vi fikk underveis188 det gjorde liksom turen 

litt mer spennende for da fikk jeg også lukta inn og kjent og følt og brukt kroppen og ikke 

                                                      
188

 Spørsmålene som ble reist underveis var ikke strukturerte spørsmål, men heller spørsmål som dukket opp der 

og da underveis på turen som var naturlige å spørre litt mer inn til. 
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minst synet ut over havet. Så opplevelsen for meg var egentlig ny og helt klart noe som jeg 

kunne tenke meg å gjøre igjen som jeg ikke er redd for som altså jeg kan godt velge det frem 

for å velge å gå i fjellet en søndag liksom”189 

Sitatet anskueliggjører på en enkel måte hvordan turen i ukjent terreng og på en årstid hvor 

hun ikke tidligere hadde vært ved kysten er en ny opplevelse for henne. Den prosessen hvor 

hun omsetter de ukjente inntrykkene fra stien og stiens landskap, og gjennom sansing og 

persepsjon tilegner seg kystlandskapet om høsten kan forstås som assimilasjon. Hvilket vil si 

”en optagelse af indtryk fra omgivelserne i de allerede udviklede strukturer” (Illeris 1999 

s.27). Hun forteller at hun har vært ved kysten om sommeren190, men at hun om høsten er 

vant med å ferdes i skogen og på fjellet om høsten. De erkjennelsesstrukturer hun da har 

med seg for å forstå ”kysten om høsten” er da tidligere erfaringer fra turer ved kysten om 

sommeren og i skogen og på fjell om høsten, slik sett innopptas de nye sanseinntrykkene og 

tilføyes de tidligere erfaringer.  

Selv om dette er et meget enkelt eksempel mener jeg at det illustrerer den prosessen hvor 

den enkelte gradvis og over tid innpasser og inkorporerer mangfoldet av for eksempel stier, 

landskaper, turnormer. Den er uttrykk for en prosess hvor mennesket gjennom læring og 

erkjennelse selv konstruerer sin forståelse av omverdenen i en livslang prosess av dannelse 

og omdannelse (Rasmussen 1996, Illeris 1999, Wormnes og Manger 2005). 

 

Det vi har med oss på tur har betydning for opplevelsen 

Alle individer er på en og samme tid biologiske vesener og sosiale aktører som er konstituert 

i og igjennom deres relasjon til et sosialt rom. De er samtidig situert i tid og rom. Hvert 

enkelt individ kan karakteriseres ut fra sin plassering; biologisk og personlig, i det fysiske rom 

og i det sosiale rom. Det biologiske går på faktorer som kjønn, alder, fysisk funksjonsnivå / 

kapasitet. Det personlige omfatter vår ”livshistorie”, det er vår tro, vår overbevisning og 

mentale forestillinger om livet. Det er barndommens og sjelens landskap. Det går på våre 

følelser, evner, kunnskaper, ferdigheter, erfaring og forventninger. Det fysiske rom beskriver 

utgangspunktet i den enkeltes ”fysiske plassering i verden” – bosted, arbeidssted, 

fritidssteder, feriesteder etc. Det sosiale rom omfatter kategorier som kultur og klasse, 

oppvekstvilkår, utdanning /fag og interesser med mer.  

Alt dette sammenfattes naturligvis i den enkeltes livshistorie og lar seg ikke deles opp og 

kategoriseres i det virkelige livet, men for oversiktlighetens skyld kan noen kategoriseringer 

hjelpe oss med å få et blikk på de enkelte deler i helheten. I det virkelige livet utfolder 

livshistorien til ethvert menneske seg som en vedvarende prosess vevet inn i en kontekst av 

landskap, kultur og sosiale relasjoner og personlige erfaringer. Naturen og landskapet 

                                                      
189

 Sitat Ida 
190

 Om sommeren er min tolkning her – den er også ut fra at hun har fortalt at familien har hatt hytte i Kragerø 

skjærgården siden hun var barn og at de alltid var der om sommeren 
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danner på mange måter grunnleggende vilkår for vår væren i verden, både som enkelt 

individer og som kulturelle fellesskaper.  

Uansett hvor mye kulturell påvirkning som danner grunnlaget for et menneskes tolkning av 

en turopplevelses betydning, er det gjennom kroppen og i den direkte og umiddelbare 

samhandling med omgivelsene at turen og landskapet erfares (jvf. Tordsson 2003). Hvilket 

også minner oss om at et og samme fysiske miljø ofte oppleves og forstås ulikt for ulike 

mennesker (Jones 1998, Simonsen 1993, 2001).  

Vi møter ikke stien med blanke ark og uten forutsetninger. Vi møter stien med alle våre 

tidligere erfaringer og opplevelser lagret i kroppen som utgjør det vi kan kalde en klangbunn, 

en forståelseshorisont, tidligere erfaring eller, for å bruke Merleau-Ponty, den levde 

kroppen.   

Gjennom samtalene kommer det frem en rekke perspektiver som synes å være av betydning 

for hvordan vi opplever og forstår kyststien og landskapet den beveger seg igjennom. Noe av 

det første som ble tydelig var at den jeg ”er”, de personlige egenskapene vi har som 

temperament, sensitivitet, åpenhet, karakter etc. har betydning for vår opplevelse. Det 

andre som ble veldig tydelig var betydningen av det miljø den enkelte er vokst opp i; 

familiens verdier og normer, hjemstedets muligheter, sosiale miljø, natur og landskap. 

Dernest synes den utdanningen vi har valgt og den jobben vi har og har hatt å utdype og 

forsterke det grunnlaget som allerede ligger der fra oppveksten. 

Å si noe generelt om sammenhengen mellom den enkeltes bakgrunn og utdanning og de 

opplevelsene av tilrettelagte turstier og natur som kommer frem i mitt materiale, er ikke 

enkelt. Det er da også innlysende at det her er tale om så uendelig mange 

påvirkningsfaktorer at en samtidig på passe seg for å påberope seg en innsikt på bakgrunn av 

det som kommer frem gjennom samtalene. Den enkeltes opplevelse kan kanskje best forstås 

i lyset av hans eller hennes egne narrativer eller (livs)fortellinger. I en narrativ tilnærmning 

forstås våre opplevelser gjennom våre fortellinger (White og Epstone 1990 i Wormnes og 

Manger 2005). At mine samtalepartnere selv opplever at det er en sammenheng mellom 

deres oppvekst, utdanning, erfaringer og deres opplevelser er utvilsomt, men hvilke faktorer 

som er avgjørende og hvordan de ulike elementene spiller inn, er imidlertid vanskelig å si 

noe entydig om.  

Når det er sagt mener jeg at et blikk på bakgrunn, familie, personlighet og utdanning likevel 

kan fortelle noe vesentlig i forhold til hva som spiller en rolle i menneskets møte med 

naturen og den tilrettelagte turstien. Det er stor forskjell på de som er vokst opp i området 

og de som er tilreisende. De som er vokst opp i området, er en del av naturen, stien og livet 

der. Dette er deres barndoms landskap, og jeg kjenner at det å tale om opplevelsen av stien 

og naturen mister litt sin betydning når det gjelder de to av mine samtalepartnere som er 

lokale. Her er det på en måte heller tale om på hvilken måte landskapet og stien er en del av 

dem. Dette er ikke et spørsmål jeg kommer til å gå dypere inn i her, da mitt empiriske 



147 
 

grunnlag for å utdype perspektivene er for spinkelt, men dette er absolutt en problemstilling 

som gradvis har blitt tydeligere i løpet av arbeidet. Først i forbindelse med erfaringen av 

stedet, når vi oppfatter noe som et sted i kapittel 6, og dernest i forbindelse med min 

interesse for sammenhengen mellom den vi er og det vi opplever. Det ser ut som om det er 

helt grunnleggende forskjeller mellom det å erfare nye landskaper og det å være en del av et 

landskap. Mine refleksjoner omkring hvordan det vi bærer med oss inn i møtet med stien og 

naturen preger opplevelsen, har på den bakgrunnen i hovedsak utgangspunkt i de som ikke 

har vært i området tidligere. 

Barndommens landskap bærer vi med oss som en del av vår personlige historie, som en del 

av fortellingen om hvem vi er. Gjennom samtalene trer betydningen av barndommens 

landskap frem, og det synes å være felles for alle mine samtalepartnere at den relasjonen 

som er skapt til de landskaper vi er vokst opp med er betydelig, og at vi ”for alltid” bærer 

disse landskapene med oss som referansepunkt for nye landskaper vi ferdes i.  To av mine 

samtalepartnere som er oppvokst ved kysten i Nord-Norge er de som tydeligst og av seg selv 

bringer relasjonen til barndommens landskap inn i samtalene. De setter ord på både 

betydningen av oppvekstens landskap og hvordan vi speiler nye (kyst) landskaper i den 

tidligere erfaringen. En av mine samtalepartnere tydeliggjører dette slik: 

”Så får jeg det der ekko fra barndommens landskap men det er forskjellige landskap. Det er 

havet og lyden og litt lukta, mest lyden og sjøen da som medium, fra min oppvekst, og så blir 

den kontrasten. Det som er annerledes blir veldig merkbart fordi jeg har den referansen som 

jeg har, så merker jeg at det er på en måte fremmed landskap for meg da – der jeg vanligvis 

opplever der er det ikke der hvor kulturlandskapet med hus og haver liksom bare går rett ned 

i sjøen. Så er det mye roligere landskap. Samtidig det der små detaljene altså vegetasjon, 

trær, det som er stedet.  

Annette: Så er det noe med at når stedet også er nytt så… 

Ja jeg tror liksom at jeg går meg – er i ferd i med å gå meg inn i det landskapet her. Jeg 

møter det på en sånn måte så jeg legger merke til først og fremst forskjelligheter tror jeg og 

kanskje og det er sånn jeg tolker det at jeg på en måte koder dette landskap – hva slags 

landskap er dette? Hva er det som er spesielt her? Og legger merke til det i den ramme…”191 

Her blir det tydelig at Inge i møtet med kyststien både henter frem gamle minner, men også 

samtidig sorterer ut det som er annerledes i forhold til hans tidligere erfaring. Han sier selv 

at han i gjennom den prosessen er ved å ”gå seg inn i det landskapet her”, jeg oppfatter 

dette som at han relaterer det som kommer ham i møte til det han har med seg fra tidligere 

erfaringer. ”Vi lever i samsvar og pakt med våre narrativer eller personlige historier. De 

fremstår som kjente figurer som påvirker, forenkler og effektiviserer vår persepsjon av verden 

rundt oss. De fanger oppmerksomheten og vi kjenner oss igjen. I det kjente 

erfaringslandskapet kjenner vi oss raskere igjen”, skriver Wormnes og Manger (2005 s. 122).  
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Tidligere erfaring og bakgrunn skaper således en rettethet i den enkelte som har betydning 

for hva vi opplever. Et annet eksempel på dette kan være refleksjonen fra Gerda:  

”Ja skal vi se altså, jeg har jo nå kommet til havet og det minner meg jo om noe… Så når jeg 

har gått der i dag, så har liksom det jeg ser og det jeg hører og sånn det minner meg om min 

historie. Så jeg begynner å tenke på ting i fra al ting jeg har opplevd. Gode ting da som jeg 

har opplevd. Det tenker jeg på når jeg har gått her i dag, og det gjør meg godt! Så er det jo 

en veldig sanseopplevelse for meg, jeg hørte havet, bølgeslagene, jeg kjente vinden, nydelige 

farger, forskjellige lukter ut i fra hvor jeg gikk henne. Og jeg kjenner at jeg blir litt roligere 

også og i forhold til at jeg kommer kanskje litt mer hjem på en måte. Det som jeg holder på 

med til vanlig når man er på jobb og hjemme og man kan ha bekymringer og sånne ting det 

kommer litt på avstand jeg klarer liksom å roe meg ned og tenke litt på andre ting. Så det 

synes jeg, jeg kjenner, jeg gjør meg godt. Så jeg kommer liksom litt nærmere meg selv på en 

måte.”192 

Gerda som også er oppvokst ved havet i Nord-Norge beskriver her litt av det som kommer 

frem flere ganger i samtalene med henne. Gjensynet med kysten bringer frem gode minner 

fra hennes liv og hun føler seg hjemme i landskapet, selv om hun også gir uttrykk for at 

kysten her nede i sør er annerledes enn den kysten hun er vokst opp med. Det nordnorske 

landskapet har gitt henne mange positive minner fra barndommen, både knyttet til 

hverdagen hvor det var mye lek ute og mye nede i fjæresteinene og fra turer med familien 

ute på fjorden når været var rolig. Her refererer hun til disse minnene og beskriver det som 

at hun kommer ”litt mer hjem” og ”nærmere seg selv”. Hennes nærvær på kyststien skaper 

en forbindelse til hennes konkrete minner fra tidligere erfaringer med kyst og samtidig en 

forbindelse til noen dypere følelser som handler om hvem hun er. Dette forstår jeg som at 

hun blir oppmerksom på seg selv og de personlige kvalitetene og verdiene hun bærer med 

seg.  Hun er hjemme i barndomslandskapet hun ikke er i, men som hun finner at kyststien 

har noen gjenkjennelige elementer fra. Barndomslandskapet er en del av henne, på samme 

måte som for de to som er en del av kyststilandskapet. To sider av samme sak egentlig, men 

fra ulike ståsteder.  

Mine samtalepartnere er ulike og de har ulike tilganger til stien og naturen. Noen er utpreget 

fysiske i møtet med stien, vil gjerne gå fort, slite litt bruke kroppen – være tilstede i 

omgivelsene med en meget fysisk kroppslig inngang. Noen er mer estetiske i sitt møte med 

stien, er opptatt av farger, former, strukturer, lys og samspill mellom elementene – være 

nærværende, tilstede i omgivelsene gjennom en sansning av estetiske former og bevegelser i 

landskapet. Noen er mer faglige i sitt møte med stien, er opptatt av plantesamfunn, arter, 

vekstsoner, bergarter og kystlandskapet som naturtype. Felles for alle er at det synes å være 

en følsom dimensjon i møtet med naturen som understreker og gir fyll til erfaringen.  
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Når det gjelder det personlige trer det således fire tilganger frem som har betydning for 

opplevelsen: 

 En fysisk kroppslig tilgang  

 En estetisk tilgang 

 En konkret kunnskaps og forståelsesbasert tilgang  

 En følelsesmessig, poetisk, søkende, meditativ, åndelig tilgang  

Den kroppslig – fysiske tilgangen er karakterisert ved at fokus er rettet mot det fysiske; å gå 

langt til fots eller på ski, svette og slite. Det er det anstrengende, gode slitet som gir 

åpningen for de gode opplevelsene og tilfredsstillelsen ved å være ute. Aktiviteter og 

handleformer som er fysiske, krever utholdenhet, koordinasjonsevne og liknende. (For 

eksempel klatring, padling, seiling, skikjøring). 

Den estetiske tilgangen er karakterisert gjennom fokus på former, farger, strukturer, lys og 

linjer og rytmer i landskapet. En legger for eksempel merke til blomstenes farger og 

samspillet med omgivelsene, eller formene på svabergene og hvordan de spiller sammen 

med havet i en bevegelse som drager. Naturen er en fortelling, og gjennom de estetiske 

dimensjonene skapes relasjonen og opplevelsen får dybde.  

Den konkrete, kunnskapsbaserte tilgangen er karakterisert gjennom en genuin undring og 

interesse for hvordan naturen henger sammen eller hvordan landskapet har vært brukt til 

ulike tider. Fokus er i høg grad på å oppdage og forstå hva en ser – landskapstyper, 

kulturspor, planter, dyr, fugler, bergarter og så videre.   

Den følelsesbaserte tilgangen var felles for alle, og her var det naturligvis variasjon i hvordan 

dette kom til uttrykk hos hver enkelt. Noen formulerte det som en relasjon til og opplevelse 

av de åndelige dimensjonene i møtet med naturen, å være en del av en helhet og en kraft 

som er større enn meg. Andre uttrykte det som en meditativ erfaring med vekt på den 

tilstanden de selv var i og i relasjon til omgivelsene, også dette går på opplevelsen av å ta inn 

naturen, stemningene – være åpen og bli en del av. Flere beskrivelser ligger nært 

beskrivelsen av flyt opplevelser. De følelsesmessige beskrivelsene har fokus på stemninger, å 

bli beveget og berørt av naturens lys, lyder, rytmer og landskaper. Den følelsesmessige 

tilgangen synes i tillegg å ha en tilknytning til barndommens landskap. Det ser ut som vi 

bærer barndommens landskaper med oss, og de skaper en klangbunn i oss og synes å være 

et referansepunkt som nye naturopplevelser blir speilet i. Følelsene forbinder vår livshistorie 

med det vi møter i nået. Vi opplever kontinuitet og sammenheng i eget liv. For de av mine 

samtalepartnere som for eksempel var oppvokst i Nord-Norge kom barndommens landskap 

frem gjennom forholdet til lyset, lyden av havet og lukten av saltvann. Lys synes å være 

sentralt for stemningen som skapes og for hvilke følelser som fremkalles.  

Stemninger og følelser henger uløselig sammen. Heidegger tydeliggjører stemning som en 

enhet mellom det indre og det ytre, hvor stemningen åpner verden og feller mennesket 
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umiddelbart inn i verden (Heidegger 2007, Høystad 1994). Følelsens forbindelsesfunksjon og 

dens essens som opplevelsens nødvendige forutsetning er flerfoldig. For eksempel forbinder 

følelsene det kroppslige og det mentale, dette kjennetegner flyt slik jeg forstår 

Czikszentmihalyi. Mentalitet og kyndighet er forent i formålsrettet bevegelse, som gir 

følelsesmessig opplevelse av flyt. Følelsene har potensial til å forbinde det ytre sansbare 

med det indre sansbare.  

Når de gjelder de tre andre tilgangene er det naturligvis slik at det her er tale om 

hovedtrekk, at en overveiende er konkret og kunnskapsbasert i sin tilgang til naturen, og at 

en annen er overveiende estetisk i sin tilgang. De dominerende trekkene synes imidlertid å 

ha sin bakgrunn i familien og det miljøet en er vokst opp i.  

Det er bemerkelsesverdig hvor mange likhetstrekk det tross alt var i mine samtalepartneres 

barndomserfaringer med friluftsliv. Det viktigste fellestrekk er turene med familien, 

”søndagsturen”. Mine samtalepartnere er som sagt tidligere mellom 35 og 60 år, og alle 

beskriver en barndom med søndagsturer i nærmiljøet og hytteliv på fjellet og ved kysten i 

feriene. Der synes å være en kjerne av felles forståelse i den turkulturen hver enkelt er vokst 

opp med. Der hvor det skiller seg er når det kommer til hvilken relasjon til natur som skapes i 

barndommen. Her synes det å være en sammenheng mellom den naturen den enkelte er 

vokst opp med og den relasjonen til naturen som kommer frem gjennom samtalene. 

Barndommens og ungdommens landskap og turformer er kroppsliggjort i den enkelte og 

synes å ha betydning både for relasjonen til ulike naturtyper og friluftsliv i voksen alder. 

Familiens verdier og normer spiller en vesentlig rolle for det grunnleggende forholdet til 

naturen som mine samtalepartnere har. Det naturmiljø en vokser opp i synes å utdype og gi 

retning for den enkeltes relasjon til naturen. Dernest mener jeg at det blir tydelig hvordan 

flere av mine samtalepartnere forsterker deres tilgang til naturen gjennom valg av utdanning 

og jobb. 

Inge har en kroppslig – fysisk tilgang til naturen tidlig i barneårene. Fra tidlig i ungdommen 

liker han å ta seg ut, gå langt, det gode slitet er viktig for ham og går gjerne alene. 

Utgangspunktet for hans relasjon til naturen er nært knyttet til egen kropp, de landskaper 

han bærer med seg; barndommens kystlandskap og sommerens fjellandskap.  

”Jeg tenker også på Lemonsjøen når jeg kommer dit på sommeren så det noe med å gå ut av 

bilen og (snuser inn) og kjenne lukta. Den der furuskogsbunn som gir fra seg en sånn helt 

spesiell lukt. Kanskje mest når det er sånn varme på – og den er definitivt en bouquet av 

barndom og disse barndomsopplevelsene knyttet til halve livet som ligger i den men samtidig 

så har det vært et fast punkt i tilværelsen, hvor du har vendt tilbake igjen og igjen. Men der 

også er det utrolig mye lys, det er noe med hvordan – dels med hvordan hytta ligger og 

hvordan du får solnedgang og soloppgang og det er noe med hvordan du bruker området. 

For da ettermiddag og kveld så kan du sitte der hvor du kan ta det innover deg lyset og så er 

det tidlig, tidlig morgen når vannet er helt speilblankt og så det blir på en måte noe som er 

der du kan liksom ikke filtrere det ut. Det er på en måte en del av stedets egenart kan du si 
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som da etter vert setter seg i kroppen på en eller annen måte. Det er sånn fordi at det er en 

oppvekst på den tida, og knyttet til det som skjer og hva du blir introdusert til og hva du 

sosialiseres inn i. Jeg tror vel at veldig mye av det vi bærer med oss er på en måte lært 

gjennom en sånn sosialiseringsprosess. Så er det de lange turene, de kan også være en del av 

personlighet og for det var vanskelige sosiale brudd. For da var jeg i et veldig sånn tett 

nettverk med sterke relasjoner som ble brutt og du flytta så langt unna at du ikke kunne 

opprettholde de relasjonene og så sliter du med etablerer nye relasjoner og så kommer det 

der inn tidlig i puberteten med alt det bærer i seg. Så jeg tror at det ble en sånn om jeg ikke 

hadde vært introvert (jo, jeg hadde nok vært introvert likevel), men jeg tror da nettopp de 

lange turene alene ble en veldig grei måte og håndtere verden på det gav på en måte – hva 

skal jeg si for noe.. 

Annette: luft og rom? 

Ja, det var kanskje det var en flukt fra å måtte forholde seg til noe som var vanskelig, og det 

lå noe lystbetont i å gjøre det. 

Annette: ja, det er jo også en måte å definere seg som menneske i verden 

Ja, det er klart at det er noe med – det var meg – å gå disse lange seige turer og så det er 

sikkert koblet til identitet”193  

Inge tydeliggjører betydningen av barndommens landskap og jeg tolker Inge slik at 

ensomheten omkring turene ikke nødvendigvis er sosialt betinget, men at de representerer 

en måte å håndtere sin personlighet på. Altså noe av det Inge har med fra før. 

Personlighetstrekk som aktualiseres i en vanskelig ungdomstid, men som kan forløses, eller i 

hvert fall løses eller håndteres på turer alene i fjellet. 

En annen av mine samtalepartnere er oppvokst i fjellandskap, og barndommens og 

ungdommens turer har vært på fjellet. Betydningen av dette er vesentlig for hennes relasjon 

til natur.  

”Jeg har tidligere vært litt redd når jeg har vært i skog. Det er for at jeg ikke er vant til det 

hjemme ifra enten så er du høgt til fjells ellers så er du nede ved byen på Rjukan ikke sant – 

der er jo ikke skog der… nei så jeg likte aldri skogen fordi at den var litt for tett og litt for 

mørkt, og sånn …. Jeg var redd for uforutsigbarheten, jeg var ikke redd for menneskene, men 

jeg var redd for skogen. Jeg har ikke tenkt på det men jeg kunne heller ha stått midt opp på 

vidda i snøstorm eller ikke snøstorm, men jeg hadde følt meg mye tryggere der enn inni en 

tett skog da.. Og elgen for eksempel, altså dyra, ikke, liker ikke elgen… Der gikk den aleine inn 

i skogen… men nå lar jeg meg ikke påvirke av den angsten for å møte en elg nå går jeg ut og 
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møter aldri elgen, jeg gjør ikke det altså… det er bare et eller annet sånn fenomen som 

handler om angst for noe som – det handler om skogen”194 

Hun uttrykker klart at skogen er et sted hun ikke trives og at det er en sammenheng mellom 

barndommens landskap og den tryggheten som skapes gjennom å være en del av et 

landskap, være kjent og at det er noe hun forbinder med fjellet om vinteren. Mot slutten av 

sitatet sier hun at hun ikke lenger lar seg påvirke av angsten. Dette har sammenheng med at 

hun i voksen alder har vært bosatt tett på skogen, og har hatt den som sitt nærmiljø og 

turområde og gradvis vennet seg til å bruke skogen som turområde.  

En annen av mine samtalepartnere er oppvokst på gård i Østfold, han har helt klart har sin 

preferanse knyttet til skog og kulturlandskap, og skaper en relasjon til natur gjennom 

barndommen som i høg grad er basert på kunnskap og nytte.  For ham er fjellet knyttet til 

friluftslivet i ungdommen og voksen alder. Relasjonen til fjellet er felles for mine 

samtalepartnere. Fjellfriluftslivet har vært oppfattet som kjernen i det norske friluftsliv og 

har vært sentralt i byggingen av Norge som nasjon (Pedersen 1999, Repp 2001,Tordsson 

2003, Odden 2008, Skår 2010).  Her mener jeg at felleskulturelle normer og verdier avspeiles 

i enkeltindividets handlinger, og forståelse og det personlige og lokalt forankrede er med til å 

skape den individuelle relasjonen til naturen. 

Jeg hadde på mange måter forventet at det skulle være tydeligere at utdanning og yrke 

preget vår relasjon til naturen i voksen alder (jvf. avsnittet om natur i kapittel 6), men slik jeg 

tolker samtalene ser det ut som at det heller er tale om potensialer og strukturer som ligger i 

den enkelte helt fra barndommen, og som gradvis forsterkes gjennom livet.  De tydelig 

eksempel på dette er Liv.  

Liv er vokst opp i en familie hvor man er miljø og forbruksbevisst. De sparer på strømmen og 

do papiret, de syr og reparerer kler selv, lager maten fra grunnen, konserverer mat, sykler på 

jobb og så videre. Familien beskriver hun som en typisk tur-familie som drar på søndagsturer 

etter fast mønster med bål, bacon og kaffe den samme faste plassen hvor de har en 

gapahuk, plukker bær og sopp. Liv er tidlig opptatt av miljø og trening. Hun driver med turn 

og dans og hun sykler og løper og er mye i natur, i sær i forbindelse med hytteferier ved 

kysten og på fjellet. Hun er tenkende og filosofisk og drømmende anlagt. Hun sier selv at 

hennes relasjon til naturen rekker dypere enn det grunnlaget hun har fra barndommen: ”Jeg 

blir helt sånn rørt – det her195 tror jeg ikke handler om hvem jeg er vokst opp sammen med. 

Det handler om noe med ikke genetiske røtter men andre typer røtter som jeg ikke helt vet 

hvor kommer fra som har med meg å gjøre”196. Hun er også bevisst på at hun alltid har vært 

opptatt av balansen mellom menneske og natur. At det er denne søken etter å forstå 

sammenhengene som har skapt grunnlaget både for hennes valg av utdanninger, interesser 

og relasjon til natur.  
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Men også våre fysiske, kroppslige forutsetninger blandet med interesser og erfaringer spiller 

inn i forhold til hva vi legger merke til i landskapet. Inge tydeliggjør dette i nedenstående 

sitatet:  

”Ja jeg tror det er hva som tar oppmerksomheten – hva som krever oppmerksomheten min.. 

Så det har jo sikkert noe med, jeg tror jeg ofte når jeg er ute og går sånn på fjellet og på stier 

så har jeg perspektivet veldig på det nære og veksler da mellom å kaste blikk ut, men da må 

jeg ofte stoppe opp hvis jeg skal ta inn over meg det store. Det har kanskje noe med at når du 

går litt ulendt så må du se deg for og må oppmerksomheten da knyttes mot underlaget for at 

du skal holde deg på beina, holde balansen. Det er også noe med at jeg… noe med….. sånn 

som når jeg er ute med for eksempel Simon så er det plutselig en fugl altså – altså han.. det 

er kanskje noe med å være jeger og han har det med seg i bagasjen. Jeg har ikke vært på 

jakt, og så er det noe med at jeg har sett dårlig. Så fugler og dyr i landskapet har jeg liksom 

hatt vanskelig for å se. Jeg tenker, dette blir jo liksom å hente opp ting som jeg har tenkt på 

uavhengig av dette her, men jeg har tenkt på hvorfor er jeg så mye der (ser ned) og stadig 

når jeg er ute med Simon, så ser han helt andre ting enn det jeg ser… Jeg ser det jo når det 

blir pekt ut og men det er ikke der jeg har oppmerksomheten. Så jeg nei, jeg lar meg fasinerer 

av hvordan farger og former er i det små, i det nære197 

Av sitatet blir det tydelig at det er flere sammenhenger som har betydning for hva vi er 

opptatt av, hva vi ser og sanser i møtet med stien og landskapet. De fysiske forutsetningene 

det enkelte menneske har får naturligvis betydning for hva vi opplever198, og den erfaringen 

vi har med oss har betydning for hva vi sanser. Våre fysiske forutsetninger synes å skape et 

viktig grunnlag for de valgene vi tar. Inge har sett dårlig hele livet, og det har fått betydning 

for hvilket friluftsliv han har drevet med, og det har hatt betydning for at han legger merke 

til farger og former i det nære landskap. Simon som det refereres til har derimot gått på jakt 

lenge, og det betyr at det skaper en rettethet hos ham og han legger merke til dyr og fugler.  

Flere av mine samtalepartnere fremhever at våre motiver og hensikter med turen spiller en 

vesentlig rolle for hva vi opplever, hvor vi har vårt fokus og hva det er vi ønsker at få ut av 

turen.  

Formål og fokus  

”Så er det noe med formålet med hvorfor en går ut da. I hvert fall ofte, bortsett fra når en er 

på jakt og sånn, så er det jo mye av mitt formål, det er jo en slags meditasjon komme ut og 

tenke på noe helt annet, eller renske hodet eller. Da er det å kunne gå på en sti uten å måtte 

konsentrere seg så veldig om å måtte orientere seg om hvor en skal og skal komme tilbake.. 
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Bare det å kunne gå langs den stien eller om du vil – jeg er gla i å gå med staver da – uten å 

tenke på egentlig hvor du er og hvor du skal tilbake og sånn. Det er veldig, veldig behagelig 

fordi det er bevegelsen og fordi det er mer den der meditasjon som er hovedmålet, ikke det er 

det å utforske da.”199  

Trine tydeliggjør her at ulike hensikter med turen spiller en rolle hvordan vi er på tur og hva 

vi opplever.  I motsetning til når hun er på jakt, er hennes formål i hverdagen å komme seg 

ut, renske hodet, være i bevegelse, og dette formålet betyr at hun følger en sti som ikke 

krever hennes oppmerksomhet. Hun referer til kjente stier som for henne er ”en sånn smal 

sak med lyng på begge sider og så er den sånn myk og god og så er det en sånn masse sånn 

tre røtter rundt som strekker seg over.. Etter vert som jeg har flyttet rundt sånn forbi på ulike 

steder så har jeg ofte hatt slike stier men ikke en spesiell sti.”200    

Når hun går på jakt er hennes fokus rettet mot hvor i terrenget det er sannsynlig at dyrene 

hun jakter på befinner seg. Hun beveger seg gjennom terrenget med dette fokuset. Her har 

stiene ingen betydning, det er landskaps formasjoner, vær og dyr som har hennes 

oppmerksomhet. Hun sier blant annet at hennes forhold til høsten har endret seg etter at 

hun begynte å gå på jakt. ”Eg var ikke så veldig glad i høsten før. For den var mørk, den var 

litt sånn dyster. Det blei jo bare mørkere og det var vått og det (underforstått ”å gå på jakt”) 

har gjort høsten til en veldig fin tid fordi det er masse med jakta som er veldig flott i forhold 

til å sitte på post, spenningen, gjøre vurderinger…”201  Hun tydeliggjører sitt fokus når hun er 

på jakt slik: ”Når eg er på jakt er eg skjerpa, mye mer skjerpa. Eg har alle sansene mine åpne, 

eg observerer, registrerer, hører etter lyder; der var det en knekk, hva var det? Hvilket slags 

dyr var det? Ser etter dyr; kjønn, størrelse er det et dyr vi skal ha? Hvor er bikkja? Konstant 

analyse av en situasjon. Eit heilt anna fokus og en anna måte å være ute.”202  

Vårt formål med turen spiller således inn på hvordan vi forholder oss til omgivelsene, hvilke 

sanser vi bruker mest aktivt. Opplevelsen må i lys av det forstås også som betinget av vår 

rettethet mot omgivelsene. Vår sansning er ikke en tilfeldig strøm av inntrykk som deretter 

sorteres og omsettes til en forståelse.  I eksemplet over blir det tydelig at vårt formål med 

turen skaper grunnlaget for hvor vi har vårt fokus når vi er på tur. Vi mennesker befinner oss 

alltid i en eller annen konkret situasjon, med en konkret egenart, med gitte muligheter og 

begrensninger. Situasjonen har sine bestemte kvaliteter eller føringer, som legger an til å 

handle og erfare på bestemte måter. Sartre203 uttrykker saken slik: 
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hvert blitt godt etablert i fenomenologisk litteratur. 



155 
 

”I det vi kaller den umiddelbare verden, som er gitt for vår ureflekterte bevissthet, dykker vi 

ikke opp først for dernest bli kastet inn i forskjellige foretakender. Men vår verden er 

umiddelbart ”i situasjon”, det vil si at den dukker opp gjennom disse foretakender og 

erkjenner seg først i den grad den gjenspeiler seg i dem. Vi oppdager altså oss selv i en 

verden befolket av krav, i prosjekter ”som er i ferd med å bli realisert” (Sartre 1993:126 f). 

Dette kan synes trivielt, men rommer et viktig poeng. Det Sartre vil komme til livs er 

oppfatningen av mennesket som noe fiksert, på forhånd gitt. I stedet vil han vise hvordan vi 

alltid inngår i et mangfold av stadig skiftende konkrete sammenheng, hvor vi kan og må 

handle. Hver situasjon har sin egenart, men gir også mulighet til valg mellom 

handlingsalternativer. Gjennom å handle, avdekker vi bestemte aspekter av situasjonen, og 

vi tar i bruk bestemte evner og væremåter hos oss selv.  

Å befinne seg på en sti, eller å være på jakt er situasjoner. Hver situasjon har sin egenart, 

sine muligheter og begrensinger. Hver sti har sitt særpreg. Ja: hver situasjon når vi møter en 

sti, er i prinsippet unik. Stien byr oss muligheter til valg. Vi kan velge å følge stien, eller å la 

være. Velger vi prosjektet å vandre stien, da er det bestemte kvaliteter hos stien og det 

landskap den fører gjennom, som blir avdekket gjennom vår handling: vi oppdager, erfarer, 

tar til oss av stiens og vandringens egenart. Å vandre en sti er derfor ”en måte å være 

menneske på”, som også avdekker bestemte sider av oss selv, for eksempel nettopp vår 

evne å ta inn over oss de opplevelseskvaliteter som vi møter på stien, eller slikt som vår 

fysiske form, vår evne å ferdes i god rytme med stiens avstand, stigning, markens 

beskaffenhet etc.     

En slik oppfatning gir et korrektiv bland annet til oppfatningen at mennesket handler på 

bakgrunn av allerede ferdige, bevisste preferanser. Det finnes en god del friluftslivsforskning 

som utgår fra at en kan bestemme et naturområdes verdi, eller forklare menneskers valg av 

friluftsaktivitet, ut fra slike gitte preferanser. Perspektivet retter oppmerksomheten mot noe 

som kommer forut for den konkrete situasjonen, og som på en måte er uavhengig av den, 

noe mer eller mindre konstant hos det enkelte mennesket.  Hvis vi bruker Sartres perspektiv, 

er en slik tilnærming begrenset og altfor mekanisk. Mennesket er snarere aktivt 

meningsskapende i det konkrete og samhandlende møtet med stadig skiftende situasjoner. 

Jvf. eksemplet over hvor Trine presiserer ulikheten mellom å være i ulike situasjoner. 

Meningen skal ikke først og fremst søkes i de bakenforliggende gitte preferansene, men i 

hvordan mennesker konkret handler i møtet med situasjoner, som hver og en har sin 

egenart. Sartre tegner et bilde av mennesket som aktivt, fleksibelt, meningsskapende og 

handlende i nært samspill med livets mangfold. Perspektivet retter oppmerksomheten mot 

stiens og stivandringens egenart, snarere enn mot hvordan mennesket ter seg forut for eller 

uavhengig av denne. Dermed har jeg allerede vært inne på begrepet prosjekt. Det kan enkelt 

oversettes som ”målrettet handling”. Å vandre stien, for vandringens egen skyld, er et 

prosjekt. Å bruke stien som transportetappe før en jakttur er et annet. Å bruke stien for en 
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joggetur er et tredje. Å ta stien som en snarvei for å komme så raskt som mulig frem til et 

bestemt mål, er enda ett.  

Det enkle poenget er at ulike prosjekter ”gjør noe” med situasjonen, gjør noe med den måte 

vi ferdes på og den betydning som stien og stiens omgivelser tillegges av den som vandrer. Vi 

avdekker med våre handlinger forskjellige kvaliteter i og langs stien avhengig av vårt 

prosjekt. Avhengig av prosjektet, er det bestemte sider ved stien som blir forgrunn, annet 

bakgrunn. Avhengig av prosjektet, er det også bestemte evner og fortolkningsmønstre hos 

oss selv som vi tar i bruk. Dermed dyrker vi og styrker disse evner og fortolkningsmønstre. 

Sartre vektlegger at vi selv, gjennom våre handlinger, former og ordner de situasjoner vi 

møter. Slik sett har også hver gren av friluftslivet – ja hver enkeltsituasjon – en klar egenart, 

som rommer sin egen tematikk, og som påkaller og derfor kan utvikle bestemte 

menneskelige evner.  

I samtalene blir det videre tydelig at situasjonen, turen, våre intensjoner med turen også 

preges av stiens forløp eller bevegelse gjennom landskapet. Menneskets prosjekt og stiens 

prosjekt møtes. Inge kommenterer dette slik ut fra en konkret strekning hvor stien går vekk 

fra havet og inn i land. 

”For her drar stien deg vekk. Her skal du vende ryggen til havet og så skal du gå med inn i 

land. Gå med! Det er klart at i hvert fall nå med den tiden du har. Altså hvis vi hadde gått her 

en hel dag, da hadde det kanskje vært tid for en matpause, så hadde du gått av stien og så 

hadde du tatt på en måte et frikvarter i forhold til det å følge stien.. men da blir det på en 

måte to ulike prosjekt – en ny setting. Et annet formål med tur.  

Annette: Så formål med turen har også innflytelse på hvordan at turen gås og hvilken 

betydning merkingen har? 

Ja for da blir det som jeg sier: Da tar du en ”pause fra” det prosjektet som det er å gå stien 

for da starter du fra A og skal du til B og så skal du følge stien… for når du går fra nå, så er 

det sånn ja vel, hvor lang tid har du tenkt å bruke på det? Den vil jo da farge eller ja ha 

innflytelse på om du da stopper opp mye eller stikker av fra stien eller hva du gjør.”204 

I samtalen blir flere perspektiv på betydningen av vårt formål med turen i relasjon både til 

stien, merkingen og rammene for den turen vi er på. Idet stien og merkingen drar oss vekk 

fra havet og inn i land205 oppleves det av Inge som et brudd med hans turmodus hvor han 

har forventninger om å komme ut til kysten og tett til havet. Han opplever at han må bryte 

med prosjektet ”å gå kyststien” ut fra den tiden som er til rådighet, hvis han skulle forsøkt å 

oppfylle sine forventninger.  
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For Merleau-Ponty er opplevelsen en relasjon hvor både mennesket og verden bidrar til 

opplevelsen. Det betyr at opplevelsen ikke skal forstås som noe rent subjektivt; vi opplever 

alltid ”noe” og dette noe er i relasjonen mellom mennesket og verden, den måten 

gjenstandene i verden fremtrer på (Merleau-Ponty 1945). Kroppen er rettet mot verden 

(intensjonaliteten) og den blir rettet av verden (en trapp, en merket sti, et sleipt svaberg).  

På turen på kyststien hvor kroppens bevegelse foregår i konstant dialog med omgivelsene, 

blir betydningen av samspillet mellom mennesket og omgivelsene tydelig. Vi møter stien 

med en rettethet, våre motiver, intensjoner og forventninger og i møtet med stien, og den 

dialogen vi på turen etablerer med stien og omgivelsene får betydning for om vi for 

eksempel får innfridd våre forventninger, om vårt formål med turen oppfylles, om det blir 

”en god tur”. Stien og landskapet gjemmer ikke en skjult kjerne av på forhånd gitt mening 

lagt ned i stien av forvaltere og tilretteleggere. Meningen skapes gjennom en aktiv prosess 

mellom turgåer og stilandskapet. Den skapende handlingen utføres både av turgåere og 

forvaltere eller tilretteleggere. I den konkrete bearbeidingen av materialiteten skaper 

forvaltere og tilretteleggere stiens iboende kvaliteter. Turgåerne bringer stien i kontakt med 

sin egen verden og den ytre verden ved å avkode og fortolke stiens indre kvaliteter og bidrar 

med sitt til den skapende handlingen.   

Intensjonen med en tur har betydning for den relasjonen som skapes og intensjonene bærer 

i seg våre forventninger. Forventningene mine samtalepartnere hadde synes å spille en 

vesentlig rolle for turopplevelsen.   

Forventninger 

Opplevelsen av naturen og den meningen som skapes i møtet med naturen preges av en 

rekke faktorer. En vesentlig faktor er de forventningene den som skal gå stien har. 

Forventninger turgåeren har er skapt dels på bakgrunn av egen tidligere erfaring og 

hensikten med den aktuelle turen, dels er de skapt gjennom den kjennskap vedkommende 

har om stien, eller informasjon han eller hun har hentet frem om stien, og dels skapes 

forventningene også gjennom stiens tilrettelegging.  

La oss begynne med de forventningene som ble synlig hos mine samtalepartnere. Dette er 

forventninger rettet mot den konkrete turen som vi er på vei inn i. Mine samtalepartnere 

har forventninger dels til turen og opplegget sammen med meg og de andre deltakerne, og 

dels til kyststien og de opplevelser turen som tur vil bringe. Når det gjelder forventninger til 

den konkrete turen med meg og opplegget den aktuelle dagen, så var det flere som uttrykte 

at de var spent. En hadde lurt på om hun kunne følge med, om hun var veldig annerledes 

enn de andre, en annen hadde lurt på om hun overhodet hadde noe å bidra med. En hadde 

klare forventninger til at dette ble spennende og så videre. Denne type forventninger har i 

følge Wormnes og Manger (2005) sitt opphav i våre automatiske indre tanker om oss selv. 

De indre tankene påvirker og danner automatisk våre forventninger til oss selv og blir ofte 

selvoppfyllende profetier (Wormnes og Manger 2005 s. 121ff.). Når jeg valgte å bruke en god 

halv times tid på kaffe og samtale før vi gikk av sted, var det nettopp på grunn av alle de 
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ulike forventningene som mine samtalepartnere hadde med seg inn i møtet. Forventninger 

er en styrende kraft som har betydelig innflytelse på opplevelsen. Gjennom forventningene 

rettes oppmerksomheten, og hvis du går og er mer opptatt av om ”du er ok” i denne 

sammenhengen hvor du ikke kjenner noen så går all energien med til å holde fokus på 

relasjonen mellom en selv og de andre og omgivelsen, og naturen mister sin betydning. Jeg 

ønsket å skape forventninger hos hver enkelt deltaker som ville bety at de var minst mulig 

opptatt av hva de andre mente, opplevde, tenkte, men mest mulig opptatt av å være på tur 

og være oppmerksomme på egne opplevelser og tanker underveis.   

Alle hadde forventninger til kyststien og turen. Dette var for det første generelle 

forventninger som:  

”Jeg gleder meg så godt til å komme der ut og se havet og så er det noe med hele tiden at du 

kjenner den der saltvannslukta, og du hører bølgene.”206 

Den type forventninger har sitt opphav i tidligere erfaringer. Flere av mine samtalepartnere 

hadde vært ved sjøen på ferie om sommeren, og for dem var det å komme ut til kysten på 

tur et gledelig avbrekk i hverdagen. Hos alle de som ikke tidligere hadde gått kyststien lå det 

en sterk forventning om ”å være ved havet”. Deres forventninger er ikke rettet mot konkrete 

ting, men heller mot det generelle; at det skal bli interessant å være med på en slik tur, at vi 

skal kose oss, at vi skal bruke kroppen og gå og så videre. 

De to som er kjent i området har helt andre forventninger, de kunne ut fra deres kjennskap 

til området rette deres forventninger slik at det ble høyest mulig grad av overensstemmelse 

mellom forventning og tur. Keiding og Laursen tydeliggjør hvordan konstante kontekster gir 

mulighet for forventningsdannelse gjennom gjentakelse og utvikling av stabile 

interaksjonsmønstre (Keiding og Laursen 2005: 54). Slik jeg tolker dem skaper betyr det at de 

to av mine samtalepartnere som er kjent i området fra tidligere har realistiske forventninger 

til turen, nettopp fordi turen som tur er forutsigbar, de vet hvor de skal gå. Det vet hvor det 

finnes gode rasteplasser, de kjenner de spennende stedene og så videre. Det betyr at de kan 

rette deres oppmerksomhet mer konkret mot hva det er de ønsker å få ut av turen. Følgende 

sitat beskriver godt betydningen av å være kjent i det området en ønsker å gå på tur:  

”Å gå hvor du er kjent betyr at kroppen allerede er en del av landskapet og da er du i samme 

modus som landskapet allerede før turen – forventningene og oppmerksomheten er rettet, 

samtidig som du får overskudd til å utforske nye steder langs stien og du ser gradvis dypere i 

naturen du ferdes i. Mer eierfølelse – det å være kjent gir overskudd, trygghet og tidsløsheten 

i landskapet” 207 

Sitatet kunne like gjerne vært brukt i forbindelse med tydeliggjøringen av betydningen av 

den tidligere erfaringen og den hensikten vi har med turen. Det tydeliggjør sammenhengen 
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mellom de ulike områdene, hvordan den tidligere erfaringen gir grunnlag for hva vi ønsker å 

få ut av turen og hvordan dette da spiller inn på hvilke forventninger vi har, hvilken modus vi 

er i og hvor vi retter vår oppmerksomhet. 

Underveis på turen var det flere som ble klar over deres egne forventninger. En oppdaget for 

eksempel at hun hadde en klar forventning om at hun skulle gå på stien, og at denne 

forventningen gjorde at hun valgte annerledes enn hun egentlig hadde lyst til. Følgende 

sekvens illustrerer dette: 

”Jeg er blitt veldig bevisst noe for meg selv da, gjennom den turen, og det er det her med 

hvor tro jeg er mot min egen forventning om å gå på sti. Fordi da vi kom på den her… da vi 

gikk langs grusveien i starten så oppdaget plutselig at det var en strand nede ved vannet og 

jeg skal jo gå på stien så jeg kan ikke gå der nede… latter, ikke sant. Den der forventningen 

om at vi skulle gå på en sti og hva det var, det følte jeg også når vi var på svabergene at hvis 

det ikke hadde vært noen sti der, så ville jeg følt meg mye friere til å gå på kryss, men fordi 

det var en sti og jeg hadde en forventning om at vi skal gå kyststien, så fulgte jeg den i mye 

større grad en det jeg… – da gikk jeg på en annen måte. 

Annette: så forventningene som man har med seg inn men også de forventningene som stien 

skaper får betydning? 

 Ja! Jeg forstår jo rent teoretisk. Jeg forstår inni hodet mitt at selvfølgelig må jeg ikke følge 

stien hele tiden det er jo bare.. Jeg kan jo når som helst velge hvor jeg vil gå men det er et 

eller annet som på en måte drar ”208 

Gjennom samtalene ble det tydelig at mine samtalepartnere hadde helt forskjellige 

oppfatninger av når turen begynner. En av mine samtalepartnere kommer inn på 

sammenhengen mellom tid, forventninger, motiver og den relasjon til stien og omgivelsene 

som er mulig å skape. For ham begynner turen hjemme, gjerne dagen før med forberedelser. 

Han synes det er viktig å ha god tid, evt. reise dit han vil gå på tur dagen før slik at tempo 

senkes og han både kroppslig og mentalt innstiller seg på ”turmodus”. Han drar ikke på tur 

på et bestemt tidspunkt, men han drar når han er klar, når nisten er smurt og kaffekoppen er 

tom. ”Det er sånn nå må vi gå om en halvtime – jeg skal ikke gå om en halvtime, jeg skal gå 

når jeg har smurt nista og trakta kaffen – da skal jeg gå”209 Det å smøre niste, fylle på 

termosen, pakke sekken er for ham en viktig del av turen. 

 ”Hvis du har et hektisk liv for eksempel ikke sant veldig hektisk liv. Familie og jobb og 

fritidsaktiviteter og alt skal foregå i 110 så, så er du avhengig av de her tilrettelagte greiene. 

Men jeg trur hvis du for eksempel bare skulle gått en tur som det her. Som det vi gjør nå, på 

noen km og kose deg og bruke en formiddag eller en dag på det. Da trur folk at du kan kjøre 

for eksempel fra…  for å få oppleve denne her delen av kyststien. At du kan kjøre ned på 
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morran og ta den turen og kjøre hjem igjen og ha noe utbytte av det! Det stemmer ikke etter 

min oppskrift. Hvis jeg skulle hatt nytte av den turen skulle jeg har kommet kvelden før lagt 

mig inn på et sted, tatt det med ro og roa ned, pakka litt niste og la det bli en del av turen. 

Allerede der liksom, er jeg på tur og så gå den turen og så komme hjem igjen til hytta eller 

rommet som du har lagt deg inn på og så dra igjen neste dag.. Da, først da har du opplevd 

det”210 

Dette handler da om den prosessen hvor den enkelte skaper forventninger og retter sitt 

fokus mot turen. I sitatet blir det tydelig at hans forventninger har sin bakgrunn i hans 

”oppskrift” eller tidligere erfaring, og den hensikten han tillegger turen. For ham er det en 

vesentlig forutsetning at han har god tid, og at forberedelsene er en vesentlig del av å skape 

forutsetningene for turen.  

Forventningenes betydning for hvordan turen, stien, naturen oppleves er mangfoldig, og 

ofte blir vi først klar over våre forventninger når det vi opplever ikke stemmer overens med 

det vi hadde forventet. De av mine samtalepartnere som ikke hadde gått stien tidligere 

hadde som nevnt tidligere en forventning om å være nær havet. Navnet Kyststien skaper 

forventninger om at stien følger kystlinjen og at kontakten med havet er det det handler om. 

Hver gang stien går innover i landet, vekk fra havet går den samtidig på tvers av våre 

forventninger.  

”Jeg ble veldig overrasket over at vi liksom skulle svinge inn. Jeg var sikker på at vi bare skulle 

over bukten og så opp på berget der på andre siden. Og der var igjen den der motstanden 

mot å gå bort fra havet om inn. Jeg skjønte ikke hvor skal vi nå? Eller hvorfor skal vi inn?”211  

Når det vi møter ikke samsvarer med våre forventninger, ser det ut som at vi reagerer på 

ulike måter i forhold til det manglende samsvaret. Enten så lar vi det uventete influerer på 

vår opplevelse og blir irriterte og opplever det som en forstyrrelse, eller også omstiller vi oss 

og justerer våre forventninger og skaper et nytt mentalt kart over omgivelsene. Opplevelsen 

av at stien gikk på tvers av våre forventninger om å være ved havet var felles for alle. Det 

interessante er at etter turen gav mange uttrykk for at de da opplevde det som en kvalitet at 

stien var så variert. 

”Det var den variasjonen på stien som overrasket meg. Jeg tenkte at det kanskje ikke var så 

mye trær og skog og litt sånn tett som det var enkelte steder. Jeg synes det ble spennende å 

gå rett og slett fordi den var så variert.”212 

Jeg oppfatter dette som at vi i kontakt med stien og underveis på turen justerer våre 

forventninger og skaper balanse mellom forventningene og det som møter oss. Mine 

samtalepartnere ser ut til å velge en strategi hvor de retter fokus i en positiv retning når 

forventningene ikke stemmer med omgivelsene. De ser potensialet i stien, velger å bli med 
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på turen og stiller seg åpne i forhold til hva som kommer dem i møte. Et annet utfall kunne 

naturligvis vært at de opplevde frustrasjon og enten valgte å bryte med stien og gå ut til 

havet, eller at de motstridende forventningene ville bety at stemningen ville bli dårlig. Der 

hvor jeg synes å spore en reaksjon på det manglende samsvar mellom forventninger og sti er 

heller knyttet til om en har lyst til å gå stien på ny, og i forhold til hvordan den enkelte 

forholder seg til den informasjonen om kyststien som de hadde på forhånd. Flere av mine 

samtalepartnere gir uttrykk for at de gjerne kunne dra ned og gå turen igjen, og 

understreker at det er en fordel å kjenne turen nettopp fordi en da vet hva som kommer og 

kan innstille seg på det og velge mer i overensstemmelse med egne ønsker og mål med 

turen. En213 sier: ”skulle jeg gått her igjen, ville jeg brutt mer med stien, gått nærmere sjøen, 

brukt lengre tid på enkelte plasser”. En annen214 gir uttrykk for at han antakelig ikke ville gått 

turen på ny, fordi det for ham var en vandring i et kulturlandskap, og hans motiver var rettet 

mer mot minst mulig tilrettelegging og natur med færrest mulige innslag av kultur.  

Flere pekte på at navnet kyststien var med til å forsterke forventningen om at stien skulle gå 

langs kysten tett på havet. Gjennom stiens navn, den omtale en sti gis på nettet, i diverse 

håndbøker og informasjonsmateriell skapes forventninger til stien og turen. På nettsiden 

”Visit Stavern” ligger en ”Guide til Kyststien”. Her skrives blant annet: 

”Opplev Kyststien som går gjennom frodig svartorskog, over nakne svaberg, grunne viker og 

forblåste knauser.  Stien går også gjennom sommeridyllen Nevlunghavn før den ender like 

ved fylkesgrensen til Telemark.  Stien er en gåtur i et landskap du knapt finner maken til 

andre steder. Roen, stillheten og nærheten til naturen er helt sjelden her.  Et par kilometer fra 

Stavern ligger Rakke fort.  Tidligere var det skuddsalver fra Forsvarets skytefelt som runget ut 

over fjorden.  I dag er det måkeskrik man hører fra dette fantastiske utkikkspunktet.  I god 

vær ser man helt ut til Jomfruland fyr.  Det er utrolig mange flotte perler langs Kyststien og 

det blir aldri kjedelig å gå her.  Det er en kjempefin plass å ta med barna og la dem få en 

tidlig naturopplevelse fordi det alltid er noe å gjøre her. ” 

Teksten skaper forventninger, så når måkeskrikene overdøves av Danmarksfergenes duren 

og helikoptrene fra helikopterskolen ved Sandefjord skaper de enten irritasjon eller en 

mulighet for justering av forventningene. Vi former landskapet i vårt bilde, vår hensikt med 

turen, retter oppmerksomheten og har det innflytelse på hva vi opplever og erfarer.  

De tause forventninger – stiens iboende kvaliteter 

Stiens iboende kvaliteter kan også forstås som forventninger som er nedfelt i materialiteten. 

Jeg har tidligere løftet frem at stiens tilrettelegging kan leses som didaktikk, det vil si en 

tilrettelegging for bestemte måter å oppleve og å forstå naturen på. Gjennom 

tilretteleggingen mettes materialiteten med iboende budskaper som den vandrende 

forholder sig til. I kapittel 5 og 6 har jeg vist hvordan kulturen materialiseres i stiene, og 

hvilken betydning det for får hvordan turgåeren møter stien. Hvis vi ser stien som en 
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tilrettelegging for læring og spør oss hva er det vi kan eller skal lære her, hvilket 

læringspotensial ligger i tilretteleggingen? Dette går da både på det læringspotensial som 

ligger i materialiteten og i den informasjonen som turgåeren får både før turen og underveis.  

Ser vi turstiene ut fra et didaktisk perspektiv og ser tilretteleggingen som didaktikk og stiens 

omgivelser og forutsetninger som den pedagogiske konteksten, blir det mulig å tydeliggjøre 

stiens læringspotensial. Det blir mulig å tydeliggjøre stiens og tilretteleggingens iboende 

kvaliteter, og det blir mulig å løfte frem hvilke normer, holdninger og verdier som formidles 

til turgåeren gjennom stien og stiens kontekst. En kontekst som for eksempel består av 

forvaltningen, turistforeningene, stortingsmeldingene, alle bøkene om friluftsliv i skog og 

fjell.  

Stiens materialitet bærer i seg budskaper. I det stien er gruset, stein og røtter fjernet og 

stigningen jevnet, øker det naturligvis fremkommeligheten, men samtidig er de iboende 

budskapene; du skal ikke anstrenge deg, det skal være lett å gå på tur, du skal kunne gå med 

blikket løftet for å gi noen eksempel. I det vi setter opp doer – uansett hvor hensiktsmessige 

de rent praktisk måtte være av hensyn til hvor mange som bruker området – så er det 

iboende budskapet ikke gjør fra deg i skogen, bruk toalettet. Det samme gjelder 

søppelbøtter, bord og benker, p-plasser og så videre. I det vi merker stiene sender vi 

samtidig et budskap til turgåeren om at dette er sikkert, følg merket sti og du er trygg, du 

kommer frem, OG vi forventer ikke at du kan finne frem i dette landskapet uten å følge 

merket sti. Dette siste peker på dobbeltheten i budskapene som merkingen kan danne 

grunnlaget for. Det kan sammenliknes med funnene fra klasseromsforskning hvor det viser 

seg at betydningen av lærerens forventninger til elevene har stor innflytelse på deres 

prestasjoner (Agyris 1976 s. 16). 215 Når det besluttes å merke stiene har dette også sin 

bakgrunn i en forestilling om at folk flest ikke kan finne frem, at de er utrygge og trenger 

merking. Dette nedfelles som en taus forventning i tilretteleggingen, vi svarer på 

forventningene, og etter hvert blir merkingen kanskje en avgjørende forutsetning for at folk 

kommer seg ut på tur. 

Så vil det naturligvis være slik at en rekke av disse tilretteleggingstiltakene er nødvendige, 

men samtidig er det verdt å tenke over hvordan de virker. I det vi setter opp skilt underveis 

med informasjon om natur eller kultur, er det samtidig en seleksjon av hva som er viktig og 

hva som er mindre viktig. Det har slått meg at det er et fokus på det historiske, det sjeldne i 

naturen og det spektakulære på informasjonsskiltene i tilknytning til de stiene jeg har gått. 

For å sette det på spissen kan vi si at orkideer er viktige, løvetann er ikke viktige, ørner er 

viktige, gråspurver er ikke viktige, herremenn er viktige, bønder er ikke viktige. Det foretas 

en seleksjon av kunnskaper og informasjon som er en viktig del av stiens didaktikk. På sikt 

skaper det naturligvis en felleskulturell forståelse av hva som er vesentlig kunnskap å 
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videreformidle til turgåeren. Poenget er ikke at man skulle valgt en annen informasjon og 

kunnskapsformidling, men poenget er at gjennom det en velger å fokusere på skapes 

grunnlaget for turgåerens dialog med stien, hva vi opplever og sanser på turen.  

Et annet eksempel er DNT´s informasjonsmateriell om ulike turalternativer. Her forteller de 

alle om stiene – om hvor de går, hva som kan oppleves, hvor lange de er etc. De skaper 

forventninger til hvordan opplevelsen blir, de sorterer ut hva som er vesentlig, de 

sosialiserer oss til måter å møte naturen på også når det gjelder klær og utstyr som bør være 

med. Stiene selv er mettet med tause forventninger216 til hva som skal skje når vi går på tur. 

Det ligger rekke etter rekke av kulturelle koder for hvordan vi skal forholde oss på en tursti, 

noen nedskrevne, noen usagte, og noen ligger som forventninger og budskap i landskapet, i 

måten stien er tilrettelagt på. Vi begynner sjeldent å spille fotball eller å danse gammeldans 

på turstiene. Stiens tilrettelegging er en bruksanvisning til hva som skal foregå.217 Sentralt i 

både beskrivelsene og i den faktiske tilretteleggingen er naturligvis de kulturelle menings- og 

betydningssystemer.   

Så langt i kapitlet har jeg trukket frem betydningen av det vi har med oss inn i møtet med 

turstien. Erfaring og bakgrunn skaper en meningsbærende klangbunn, og i lyset av denne 

sorterer vi ut og speiler de opplevelsene som møter oss på stien. Jeg oppfatter motivene 

som de dypereliggende strukturer i oss som gir retning for hva det er vi søker i møtet med 

stien / naturen.  

Vår motivdannelse har sitt utspring i de livslange prosessene som har skapt våre normer og 

holdninger til naturen, kroppen og bevegelsen. Her blir det tydelig hvilken påvirkningskraft 

det ligger i familiene og miljøene, vi er vokst opp i. 

 Vårt formål med turen og det å være ute har betydning for det vi opplever. Gjennom vår 

rettethet og vårt fokus legger vi merke til bestemte ting og ikke andre. Våre forventninger til 

turen farges av vår bakgrunn, erfaring og hvilke motiver eller formål vi har med turen. På 

den ene siden er forventningene nedfelt i egenkroppen ut fra livshistorien. I erfaringer med 

og i utviklingen av ferdigheter i turgåing (stivandring), i måten å sanse og bevege seg på, i 

hvilke stier vi har vandret og til hvilke årstider. På den annen siden har den enkelte et mer 

eller mindre bevisst formål med å gå på en sti.  På den måten får våre forventninger og vår 

rettethet betydning for opplevelsen. De får betydning for om vi ”får en god tur”.  Erfaring, 

formål, fokus og forventinger henger sammen og preger opplevelsen og har betydning for 

om vi opplever turen som meningsfull.  

Turen gir mening  

Den mening vi tillegger turen eller hva vi opplever som meningsfullt og hvilken betydning det 

har for oss personlig, er flyktig og vanskelig å ta tak i. Jeg velger likevel å berøre det fordi jeg 

opplever at den relasjonen til natur som mine samtalepartnere hjelper meg med å få frem 
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de ulike nyansene i er så dyptrekkende og har så stor betydning for den enkelte i deres liv at 

det ville være en mangel ved avhandlingen hvis jeg ikke tok det på alvor. Det kan kun bli et 

innblikk og et utgangpunkt for videre drøfting og utforsking innen andre rammer enn denne 

avhandlingen. Men det er vesentlig fordi det ofte refereres til at friluftsliv er meningsfullt og 

at vi søker mening i møtet med naturen og så videre. Så i det neste avsnittet ønsker jeg å 

berøre noen perspektiver på turen som meningsfull. Opplevelsen av mening tydeliggjør 

Søren flere ganger i løpet av turen, han sier blant annet:  

Søren: ”Det trur jeg, det er helt klart en av de ydmyke tinga mine, jeg er ydmyk for det jeg, 

ydmyk for at jeg får lov til det, det er på tross av alle ting så har du havna i en situasjon hvor 

du på en måte føler deg helt i ”sync” liksom – det er utrolig altså det å være.  

Annette: det blir meningsfullt 

Søren: jeg mener du blir jo også mer filosofisk anlagt også, det blir du nok i livet vårt 

Sivert: du blir mer kreativ 

Søren: ja altså  

Sivert: Men i og med at det nå i dag er flere og flere mennesker som bruker naturen. Så tyder 

det på at flere og flere får behov for den pga av det livet de lever. Det kan hende at det, og 

det hadde jo vært gledelig det da, for det er veldig mange i dag som bruker naturen for å roe 

seg ned. Altså som gjør det bevisst, ikke bare flyr en tur fordi det er et slags pliktløp, men de 

gjør det fordi at de har lyst. Og så er det veldig mange, flere og flere, som faktisk får lyst til å 

begynne med et nytt liv. Jeg orker ikke mer. De går med panna mot veggen til sist og så nå vil 

dem sette seg ned og tenke noe nytt noe mer kreativt. Det er jo mange som slutter i godt 

betalte jobber som så kjøper en gammal seter med noen sauer og… Så jeg trur det går mye 

den veien. Jeg trur livet er på vei til å snu altså, fordi i dag så er livet og maset så hektisk at 

de klarer ikke og følge 

Søren: Jeg ble jo sjuk, når jeg var i marinen…. Jeg gikk igjennom et sånn skift i livet – et 

paradigme skifte nesten, gjennom fire operasjoner, ganske store operasjoner. Det er vel det 

som endret livet mitt. Så istedenfor å sitte på et kontor inni Oslo og se seg forbigått av nye 

krefter – så sitter du der. 

Sivert: Ja så jeg tror nok det at i dag .. Mange mennesker vil begynne med noe nytt, noe 

kreativt, noe som gir glede og som gir mening 

Søren: og nå kom vi til poenget mitt – poenget mitt er da hadde ikke jeg hatt for eksempel 

Sivert, som fikk meg litt i gang og liksom fotograferingen og turen, ikke sant. Det var på det 

tidspunktet jeg flyttet hjem hit når jeg blev sjuk og da trur jeg i underbevisstheten så var det 

også en lengt etter det, naturen og alt som er her ute i det samme i erkjennelse av at det 

kunne hjelpe meg med å komme til hektene igjen – være i nærheten av det. 
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Sivert: ja riktig 

Søren: og det stemmer jo det blei jo sånn. Ja, og i dag er jeg ikke redd for å si det – hadde det 

ikke vært for naturen her ute og turene.. så hadde jeg aldri vært den jeg er nå. Så det har jeg 

naturen og takke for!” 

Jeg valgt å åpne avsnittet om mening med denne samtalesekvensen fordi jeg synes den 

berører noe av den følelsesmessige dybden som flere av mine samtalepartnere gir uttrykk 

for i deres relasjon til naturen. Illeris fremhever at emosjon og følelser er en del av menings- 

og betydningsdannelsen og i våre konstruksjoner av virkeligheten (Illeris 2000 s. 23). I 

samtalene er det min opplevelse at alle mine samtalepartnere berører dype følelser og at de 

tydeliggjører følelsenes betydning for opplevelsen. Følelsene farger vår opplevelser på 

samme måte som lys gir liv til materialiteten. Så når jeg valgte Sørens refleksjon omkring 

hvilken betydning eller mening naturen langs kyststien mellom Stavern og Nevlunghavn har 

hatt for ham, er det fordi han med utgangspunkt i sine følelser peker på flere elementer som 

har betydning for forståelsen av hva mening er og hvordan vi skaper mening. Helt 

innledningsvis sier han at han er havnet i en situasjon hvor han føler seg helt i ”sync”, og 

gjennom samtalen blir det tydelig at dette handler om at han på tross av store utfordringer i 

livet knyttet til jobb og helse opplever at det er overensstemmelse mellom hans personlig 

mål og verdier og det livet han lever nå. Livet er i balanse. Opplevelsen av balanse, harmoni 

og overensstemmelse mellom personlige mål og verdier er av betydning for vår opplevelse 

av livet som meningsfullt (Csikzentmihalyi 1991, Gabrielsen 2009). Søren beskriver det 

Gabrielsen (2009) betegner en meningsbærende tilstand ”Slik kan det sies at den 

meningsbærende tilstanden oppstår når situasjonen som individet befinner seg i, oppleves 

kongruent med personlige mål og verdier” (Gabrielsen 2009 s. 735). 

 Søren legger vekt på at ”turene og naturen her ute” er et helt sentralt element i hans 

opplevelse av sammenheng og harmoni i livet. For Søren har turene alene og sammen med 

Sivert, som har introdusert ham til å bruke fotoapparatet, blitt incitament til å bli mer 

oppmerksom på de verdifulle aspektene av livet, og ansporet ham til en revurdering av 

verdier og en søken etter mening. Forstått som skapelsen av narrativer om egen historie og 

eget liv som henger sammen, som skaper ro og er til å leve med. Turene hvor han er i 

bevegelse, praktisk handlende og involvert i omgivelsene. Våre handlinger, vår kroppslige 

praksis er grunnleggende for hvordan folk tillegger landskapet mening (Ingold 2000, Krogh 

1995, Skuland og Skogen 2009), og den er grunnleggende for den mening som den enkelte 

skaper i møtet med turstien. Med Csikszentmihalyi åpnes muligheten for å gripe den 

kroppslige erfarings overskridende elementer. Csikszentmihalyi er fenomenologisk i sin 

tilnærmning, flow og optimal opplevelse er uløselig forbundet med kroppen i handling og 

opplevelsen av selvet karakterisert ved:  

1. Sammensmeltning av handling og bevissthet,  

2. Sentrering av oppmerksomheten på et begrenset stimulusfelt.  
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3. Fraværende selv-bevissthet  

4. Følelse av kompetanse og kontroll.  

5. Utvetydig mål og øyeblikkelig feedback  

6. Autotelisk natur       

 (Csikzentmihalyi 1983, 1988)  

I det vi vandrer på stien finnes muligheten for å gå inn i en annen rytme, hvor handling og 

bevissthet smelter sammen. Det er på en og samme tid en spesiell form for intensitet og 

eksistens, både når det gjelder kroppen i bevegelse og når det gjelder selve opplevelsen av 

omgivelsene, stien, landskapet. Oppmerksomheten er konsentrert på et begrenset 

stimulusfelt, det finnes intet rasjonelt utbytte eller belønning, en drives av en indre 

motivasjon og et indre utbytte. Til handlingen er ofte knyttet en følelse av kompetanse og 

kontroll, hvor vi opplever en utvetydig og umiddelbar tilbakemelding. Selvopplevelsen er 

betinget av både kropp, handlinger og omgivelser. Opplevelse av selvet218 omfatter en 

overskridelse av eller en utvidelse av grensene for ens ego - ego transendens 

(Csikszentmihaily 1983, 1991, Lüders 1994). Tidsopplevelsen endrer seg fra en kronologisk 

tidsopplevelse til en psykologisk tidsopplevelse. Tiden er ikke lengre timer og minutter, men 

strekkes og fortettes i takt med opplevelsesintensiteten i handlingen (vandringen). 

Mening knyttes nær opp til opplevelsen av flyt (Csikzentmihalyi 1975, 1991 s.257ff.).  

Csikzentmihalyi beskriver meningsdannelsen som en prosess hvor vi skaper orden i sinnets 

innhold gjennom å integrere våre handlinger i en samlet flytopplevelse. Han tydeliggjør 

hvordan ”formålsrettethed, beslutsomhed og harmoni” (Csikzentmihalyi 1991 s.260) bidrar 

til livets enhet og gir det mening gjennom å omskape det til en vedvarende flytopplevelse. 

Det er i vår sammenheng nok å ta det litt langt at turen og relasjonen til naturen skulle 

kunne bidra til en vedvarende flytopplevelse, men det er flere trekk ved flytopplevelsene 

som synes å være gjeldene for de beskrivelsene mine samtalepartnere gir av deres 

opplevelser og erfaringer.  

Turen som handling eller kroppslig praksis er avhengig av vår erfaring, det formål og de 

hensiktene vi har med turen, det er avhengig av hvor vi har vår oppmerksomhet og det er 

avhengig av våre forventninger. Alle tre har noe med mening å gjøre, men på ulike måter. 

Spør vi om meningen med turen refererer vi til en oppfattelse av meningsbegrepet hvor 

elementene i turen er knyttet samme med henblikk på å oppnå et overordnet formål, at 

turen har en nytteverdi som rekker videre enn den enkelte. ”Meningen med friluftsliv” som 

Tordsson (2003 s.81) skriver. Her tenkes det på nytteverdier som for eksempel ”å gi bedre 

helse” eller ”å skape nasjonal identitet”. Vi kan med Piaget forstå den menings skapende 

prosessen i møtet med stien slik at vi møter stien med et kroppsliggjort skript – eller 
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kroppsskjema (vår samlede erfaring) som gjør at vi tolker og forstår den verden vi møter på 

bestemte måter.  

I følge Gabrielsen (2009 s. 733) kan mening også knyttes nær opp til peak experiences som 

de beskrives av Maslow (1968), følelsen av takknemlighet (Emmons & Mcullough 2003), 

opplevelse av tilhørighet (Seed, Joanna, Flemming & Næss, 1988), og religiøs og spirituell tro 

(Koenig, McCullough & Larson, 2001; Pargament & Mahoney, 2002).  

De viktigste meningsbærende elementene i turen mine samtalepartnere tydeliggjør er 

knyttet til opplevelse av tilstedeværelse, indre ro, harmoni, ”å komme litt mer hjem” som 

Gerda uttrykker det. Den følelsesmessige, meditative og religiøse siden ved mine 

samtalepartneres relasjon til naturen var felles for alle.  

Når vi går på stien skapes mening på flere måter. I følge Viktor Frankl (Viljen til mening, 

1966/1993), er ikke mening gitt, men oppstår kontinuerlig i enhver situasjon som mulighet. 

Illeris beskriver med referanse til Bruner meningsdannelsen som hermeneutisk 

betydningsdannelse, hvor vi på bakgrunn av vår tidligere erfaringer, formål, hensikter og 

handlinger skaper mening (Illeris 2000, Bruner 2000). I meningsdannelsen møtes det 

subjektive og felles i samspill med omgivelsene, på samme måte som når vi strekker oss ut i 

omgivelsene og omgivelsene strekkers seg inn i oss er det med fellesskapskulturen (to 

begreper som kan være anvendelige i denne sammenhengen er habitus og refleksjon), 

læringsprosessen har både en refleksiv og habitual side. Så mening er subjektivt og 

selvrefererende på den måte at det er hver og en av oss som kontinuerlig skaper mening ut 

fra den relasjonen vi befinner oss i. Dette er en prosess hvor det kulturelle og materielle 

spiller sammen med det personlige og rammene for meningsdannelsen. Det er alltid et 

samspill mellom kultur og natur. Meningen til turstien ligger ikke i stien i seg selv, men 

oppstår som en kvalitet ved menneskets relasjon til stiene og bruken av dem. Det er ikke kun 

bearbeidete materialitet som blir tilskrevet mening. Den fysiske tilretteleggingen av stien 

retter fokuset mot praksisen som har konstruert og produsert stien. Men naturen, steder, 

fenomener og miljøet menneskene lever i, vil også bli tilskrevet viktig betydning. 

Turgåerens sti – en kort oppsummering 

Kapitlet åpnet med en kort redegjørelse for forståelsen av kroppen som biokulturell. Hvilket 

betyr at kroppens utvikling må ses som avhengig av så vel biologiske som kulturelle 

prosesser. Denne forståelsen av kroppen er en vesentlig og grunnleggende forutsetning for å 

kunne gripe samspillet og den prosessen i den enkelte som møtet med stien og stiens 

omverden er. Det samspillet mellom den enkelte, den enkeltes bakgrunn, tidligere erfaring 

og det som kommer oss i møte på stien er deler av en kontinuerlig erfaringsprosess i hver 

enkelt av oss.  

I kapitlet blir det tydelig at turen kan studeres som en dialog og en erfaringsprosess mellom 

menneske, sti og omgivelser. Her blir det tydelig at den livslange erfaringen, den relasjonen 

til naturen vi hver især har kroppsliggjort gjennom et langt liv har betydning for de 
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opplevelsene vi har i møtet med kyststien. Gjennom våre sanser tar vi inn stien og stiens 

omgivelser og relaterer dem bevisst og ubevisst til vår tideligere erfaring.  Vi knytter våre 

egne liv og felles erfaringer til stien. I den prosessen hvor vi går stien til fots sammen, så går 

vi oss for det første inn i landskapet og gjør oss gradvis kjent. Vi speiler det vi sanser og ser i 

våre egne tidligere erfaringer bevisste og ubevisste. Vi henter frem minner om steder vi har 

vært tidligere som på en eller annen måte har fellestrekk eller sterke kontraster til der vi er 

nå. Her blir det for det første tydelig at barndommens eller oppvekstens erfaringer med 

natur skaper en klangbunn i den enkelte som synes å være avgjørende for våre opplevelser 

og relasjon til naturen. Barndommens naturrelasjon forsterkes for mange av mine 

samtalepartnere gjennom deres valg av utdanning og yrke som nok er med til å rette fokus, 

men slik jeg tolker samtalene er det ikke utdanningen som sådan som skaper de 

betydningsbærende elementene i møtet med naturen. Der ser ut til å være 4 tilganger til 

naturen og omgivelsene som har betydning for våre opplevelser: 

 En fysisk kroppslig tilgang  

 En estetisk tilgang 

 En konkret kunnskaps og forståelsesbasert tilgang  

 En følelsesmessig, poetisk, søkende, meditativ, åndelig tilgang  

Hvor den følelsesmessige tilgangen er felles for alle mine samtalepartnere, men den kommer 

til uttrykk på ulike måter hos hver enkelt. Jeg mener at den følelsesmessige siden ved 

naturopplevelsen synes at være den viktigste og den som gir fundamentet for opplevelsen 

av turen som meningsfull. 

Den tidligere erfaringen er sentral for de formål og hensikter vi har med turen. Formålet 

med turen retter vår oppmerksomhet. Er vi på jakt, har vi en annen oppmerksomhet enn 

hvis vi er ute på joggetur eller sanker bær og sopp.  

Forventninger er en avgjørende kraft som har betydning for om vi opplever turen som en 

god tur, om vi får innfridd våre mål med turen og om turen bidrar til å skape mening og indre 

ro. Forventningen skapes gjennom våre indre tanker om oss selv, gjennom våre tidligere 

erfaringer med å være på tur, med turstier, med kysten og så videre.  Forventningene spiller 

inn på flere områder. Våre forventninger til oss selv. Våre forventninger til de andre. Våre 

forventninger til stien og naturen. Forventningene skaper vi hver især på bakgrunn av våre 

egne tanker om oss selv, de skapes av den informasjonen vi har tilgjengelig om det stedet vi 

skal gå på tur. Hvis det oppstår et sprik mellom det vi hadde forventet og det vi møter, kan 

det endre avgjørende på utbyttet av turen, altså om vi opplevde det som en meningsfull og 

”fin tur”.   

Stiens materialitet skaper tause forventninger til turgåeren om hva som skal foregå her, hvor 

vi skal ferdes i landskapet, hva vi skal oppleve og hvordan vi skal oppleve. Samlet sett har vår 

bakgrunn og tidligere erfaring, vårt formål, fokus og forventninger betydning for den mening 

vi skaper i møtet med stien.  
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8 Naturopplevelse og samspill med natur 
 

Alt hviler i seg selv                                                                                                

slik alt hviler i noe annet:                                                                                         

himmelen i havet                                                                                              

havet i vinden                                                                                                  

vinden i lyset                                                                                                                              

lyset i mørket       Lars Saabye Christensen  

 

Så langt i avhandlingen har jeg spunnet rundt menneskets opplevelse av stien og landskapet. 

Hvordan opplevelsen formes gjennom kultur, både som ubevisste og bevisste forestillinger 

og verdier og som konkret materialitet. Hvordan personlige forutsetninger og sosiale 

relasjonene (familie) spiller sammen med det kulturelle og gir retning og fyll til opplevelsen. 

Hvordan enkelt mennesket skaper sin relasjon til landskap og natur gjennom en livslang 

kontinuerlig kroppslig prosess i samspill med omgivelsene, kulturen og andre mennesker.  

Jeg har gjennom hele avhandlingen vært opptatt av hvordan natur og kultur spiller sammen, 

og tenker at begrepene er umulige å skille fra hverandre når målet er å forstå menneskets 

opplevelser. Nettopp fordi kroppen sanser og tar inn omverdenen som en helhet. Ut fra det 

kan en argumentere for at det ikke finnes grunnlag for å drøfte naturopplevelsen som noe 

annet enn det jeg allerede har belyst omkring mine samtalepartneres opplevelser av 

kyststien og omgivelser. På mange måter mener jeg også at det her er tale om den samme 

kroppslige prosessen, uansett hvilket opplevelsesfokus vi velger å studere (musikk, dans, 

kunst, arkitektur, byer, landskap, stier, og så videre). Men hvor musikk, by og kunst har som 

fellestrekk at de er menneskebearbeidete fenomener, framstår naturen som sin eget 

ubearbeidete uttrykk. Den kommer oss i møte med uttrykket sitt, og det er opp til 

mennesket å velge hvordan det møter naturen. Naturen i seg selv har ikke gitt noen 

oppskrift. Når jeg velger å vie et eget kapittel til å gå dypere inn i forståelsen av 

naturopplevelse både som begrep og som samspillprosess, er det for det første fordi jeg i 

samtalene opplever at alle mine samtalepartnere berører sine opplevelser, erfaringer og 

forhold til naturen på en måte som rekker videre og ut over det som kan relateres til stien, 

landskapet, kulturen og deres bakgrunn. For det andre ønsker jeg å gå dypere inn i 

forståelsen av naturopplevelsen fordi det i Norge snakkes mye rundt naturopplevelsen. Det 

skrives mye om naturopplevelse i offentlige dokumenter, i både skjønnlitterære og 

faglitterære bøker og tidsskrift, i aviser og ukeblader. Naturopplevelse er kanskje det mest 

sentrale begrepet innen friluftslivsfeltet, både politisk og pedagogisk. Når friluftsliv omtales i 

politiske og forvaltningsmessige dokument, skoleplaner, formålsparagrafer i frivillige 

organisasjoner med mer, skrives det ofte at ”naturopplevelsen står sentralt”. Når folk blir 

spurt om hva som er viktige motiv for deres friluftsliv nevnes ”naturopplevelse og 
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kontemplative verdier” som det viktigste (Vaagbø 1993, 1994, Vorkinn 2000, Odden og Aas 

2003). Det er imidlertid vanskelig å gripe hva de ulike aktørene egentlig legger i begrepet 

naturopplevelse eller i den prosessen som det er å oppleve naturen, det tas for gitt at vi alle 

vet hva det er.  

I det følgende går jeg dypere inn i de aspekter av naturopplevelsen belyst gjennom de 

perspektiver på mine samtalepartneres forståelse av naturopplevelsen og samspill med 

natur som kom frem gjennom samtalene. Dette handlet for det første om forståelsen av hva 

naturopplevelse er. For det andre deres konkrete opplevelser av havet og skogen 

konkretisert som måter å beskrive dem, altså hvilke adjektiver er det de knytter til 

henholdsvis skogen og havet, og dernest de følelsene som havet og skogen bringer frem i 

dem. Det ble tydeligere at ulike naturelement/naturtyper synes å ha ulike betydninger for 

mennesker. Jeg opplever at de mer følsomme, åndelige og mentale sider ved menneskets 

samspill med natur ble tydeligere. For det tredje kom det frem perspektiver på hvordan de 

som går på tur sammen blir medskapere i hverandres opplevelser gjennom altersentrisk 

deltakelse (Braaten 1998, 2007).  

Utgangspunktet for forståelsen av naturopplevelse er således helt tilsvarende menneskets 

opplevelse av stien og landskapet, menneskets primære væren i verden, hvor vi gjennom 

sansning, emosjon og primær kognisjon er til stede i verden. En relasjon preget av 

selvfølgelighet, nærvær og sammenheng. Omgivelsene beskrives dels gjennom den sosiale, 

kulturelle, åndelige, historiske og politiske kontekst som vi er en del av. Dels gjennom den 

materielle og sosiomaterielle kontekst og dels gjennom de foranderlige, flyktige elementer i 

konteksten (jvf. kapittel 6). Opplevelsen i og av naturen er derfor aldri gitt og forutsigbar, 

men alltid i bevegelse og foranderlig. Hva som gir den enkelte en sterk, god eller dårlig 

naturopplevelse vil være avhengig av hele den lange rekken av faktorer som jeg i løpet av 

arbeidet har løftet frem. Så om stien til Gaustatoppen leder frem til en ”god” 

naturopplevelse, er ikke forutsigbart.  Det avhenger av den som går stien, for eksempel den 

enkeltes forventninger, fokus og forutsetninger (jvf. kapittel 7), og det avhenger av 

samspillet mellom den enkelte og konteksten (stien, været, føret, selskapet med mer).  

Naturopplevelse 

Gjennom samtalene i tilknytning til vandringene på kyststien kom det frem perspektiver på 

samtalepartnernes opplevelser av stien, tilretteleggingen og landskapet, og derigjennom 

naturligvis noen perspektiver som kan fortelle om den enkeltes opplevelse av naturen. Noen 

av disse opplevelsesbeskrivelsene har gitt meg innsikt i hvordan den enkelte opplever 

naturen vi går igjennom når vi vandrer kyststien fra Nevlunghavn219. Hvilke følelser den 

bringer frem i dem og hva de legger merke til. Samtidig må en spørre seg hvordan vi skal 

forstå begrepet naturopplevelse. Er det en opplevelse av den rene, urørte naturen? Er det 

heller tale om en landskapsopplevelse ut fra den forståelsen av sammenhengen mellom 
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kultur og natur som tydeliggjøres i kapittel 6? Er det mulig å oppleve naturen som kun natur? 

Vil menneskets opplevelse av naturen ikke alltid være kontekstavhengig, nettopp fordi den 

enkeltes bakgrunn med alt hva det innebærer, kulturen, sosialiteten og materialiteten, til 

enhver tid vil utgjøre et filter? Det synes klart at naturopplevelse er et nøkkelord når vi 

snakker om friluftsliv, men hva naturopplevelse er fremstår mer uklart. Noen synes å 

vektlegge det eksepsjonelle og det spesielle i deres møte med naturen, og reserverer 

dermed naturopplevelsen til noe eksklusivt som skal gi en ekstraordinær opplevelse – en 

slags ”peak experience”. Andre legger vekt på å gjøre naturopplevelsen så alminnelig og 

upretensiøs som mulig, og knytter den til hverdagen, hagen og den nære natur. Helt enkelt 

det å være i, sanse og oppleve naturen. Tre av mine samtalepartnere beskriver tre ulike 

forståelser av hva naturopplevelsen er for dem: 

”Jeg liker jo veldig godt å være på fjellet sommer og vinter. Jeg er veldig glad i å gå på ski. Da 

er det ikke å stå i den bakken, slalom og sånne ting. Altså, det er greit nok å kjøre ned en 

bakke, men jeg får ikke naturopplevelsen i den bakken. Så jeg må liksom ut i fjellet. Utsikten 

og roen og det estetiske og den biten der. Da koser jeg meg å gli bortover på langrennsski og 

bare.. Ja det er helt fantastisk. Så en av mine store gleder, det er å gå på ski. Jeg synes det er 

mye bedre enn å gå i skogen på ski, komme meg opp i høgden. Det synes jeg er så nydelig. 

Det er sånn at du merker og at du går opp på der og kommer til et utsiktspunkt og så kikke 

ned mot bygda ikke sant. Så får du et helt annet perspektiv på livet – hva er det egentlig de 

driver med der nede? (Latter) Det er som å bli rykt opp med rota og plutselig se noe fra en 

helt annen synsvinkel. Deilig, veldig deilig. Frihetsfølelse. Ja, nei det har blitt mest sånn, men 

jeg liker jo å være på vannet og så er jeg veldig glad i å svømme. Så har jeg hatt en del sånn 

fine naturopplevelser om sommeren spesielt i disse elvene i Bø da.”220  

”Hvis det er noe som man definerer som en naturopplevelse så er det noe som er helt sånn 

ekstraordinært. Eller noe som… men jeg tenker sånn at hvis man skal begynne å reflekterer 

rundt det begrepet, så er jo alt man opplever jo i naturen hele tiden. Men hvis man på en 

måte skal beskrive noe som en naturopplevelse, så tenker jeg at det er noe som har gjort 

spesielt sterkt inntrykk eller en opplevelse som virkelig setter spor eller betyr mye. Jeg tenker 

at jeg kanskje heller vil – jeg ville heller kalt det mitt forhold til naturen da kanskje. I forhold 

til hvilken opplevelse jeg har av natur. Det er noe sånn.. Man har jo alltid ulike opplevelser fra 

dag til dag og så videre men jeg opplever at jeg har et sånt grunnforhold til natur som 

handler om at der er et slektskap der, eller der er noe jeg er innenfor, at det er noe jeg er en 

del av. Så jeg kan få vondt i hjertet mitt, altså fysisk vondt hvis jeg ser sånn her massakrering 

av natur” (med referanse til et hogstfelt)221 

”Det handler for meg om følelser. Egne følelser. En naturopplevelse er en følelse som hos 

meg er.. jeg kan bli høy. Jeg kan bli høy og så går det ned, så får jeg høyere balanse. Altså blir 

mer tilfreds. Altså, den gode balansen i meg da, som handler om å ha ro og fred og trygghet 
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og de basale tingene som en er avhengig av da. Det handler om ikke bare balanse, men jeg 

blir løfta litt da. Så jeg får en bedre harmoni, bedre balanse. Det er naturopplevelse sånn – 

ja! Altså naturopplevelse for meg kan være å sitte nede i skjærgården på det der ytterste 

nakne der, ikke sant! Så kan du bare gjøre sånn (håndbevegelse i halvsirkel frem for seg) og 

så kan du få naturopplevelsen inn i øret. Så både visuelt og hørselsmessig og sånt. Men det 

første som slår meg, er dette med følelser hva det er det gjør med meg altså.  Hvor mange 

ganger har jeg ikke vært oppe på toppene og gått over liksom og tenkt på hva er det dette 

her handler om… er det dette som er Gud… altså jeg er jo ikke… Det kan godt hende at jeg 

sier at jeg er et religiøst menneske når jeg står på toppen av Hardangervidda og ser 360 

grader, men jeg har jo ikke det med meg i det daglige... ”222 

Gerda, Fride og Ida beskriver hver for seg hva begrepet naturopplevelse er for dem. De 

beskriver på flere måter hvordan mennesket er forbundet med naturen, og når en ser deres 

beskrivelser i sammenheng mener jeg de tydeliggjør noen vesentlige sider ved 

naturopplevelsen. Gerda tydeliggjører frihetsfølelsen som kan komme i forbindelse med 

estetiske og rytmiske dimensjoner i opplevelsen hun får på ski på fjellet. Hun peker på 

betydningen av den rytmiske bevegelsen gjennom landskapet. Landskapet, utsikten og roen 

hun opplever, skaper rom for både estetisk nytelse og perspektiv på livet og naturen, og det 

gir henne en frihetsfølelse. Sist i sitatet refererer hun til de naturopplevelsene hun har hatt 

langs elvene i Bø, her oppfatter jeg henne slik at hun trekker tråden fra beskrivelsen av sin 

fjellnaturopplevelse som er knyttet til helg og ferie til de mer hverdagslige 

naturopplevelsene i nærmiljøet. I hennes refleksjon beskriver hun også at hun må vekk fra 

det tilrettelagte i form av slalombakkene og ut i fjellet for at skape rammene for 

naturopplevelsene. Her er hun jo tett på friluftslivsdiskursen hvor ”urørt” eller ”fri” natur 

som Faarlund skriver er et ideal og en avgjørende premiss for friluftsliv og naturopplevelse 

(se for eksempel Tordsson 1993, 2003 og Faarlund 1992, Leirhaug 2007s.78). Senere i 

kapitlet vender jeg tilbake til Gerdas forhold til naturen hvor den hverdagslige relasjonen til 

natur tydeliggjøres enda bedre.  

Naturopplevelsens mer eksklusive side overfor den mer hverdagslige, tydeliggjøres av Fride 

som sier direkte at hvis hun skulle definere noe som en naturopplevelse må det være noe 

som er ekstraordinært. Samtidig reflekterer hun videre omkring den hverdagslige 

opplevelsen av natur, hva som setter spor og gjør inntrykk. Hun ender opp med å skjelne 

mellom det hun kaller et grunnforhold til natur og naturopplevelse. Slik jeg forstår henne 

tenker hun at ikke all opplevelse i natur nødvendigvis skaper inntrykk som vi sitter igjen med 

over tid som et klart minne om enkelte opplevelser. Jeg tolker henne slik at hun peker på at 

den daglige omgangen med naturen, alle de små daglige opplevelser og registreringer den 

enkelte gjør over tid, skaper det hun kaller et grunnforhold til natur. Og at naturopplevelsen 

for henne forbeholdes de opplevelsene som virkelig setter spor, de opplevelsene hun i 

minnet kan sile ut som noe annerledes og spesielt.   
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Ida tydeliggjører den følelsesmessige opplevelsen av å være i natur. Hun var tydelig rørt og 

berørt når hun snakket om sine naturopplevelser på Hardangervidda. Hun sammenlikner 

den følelsen hun får når hun står på en topp og ser ut over fjellene med en gudsfølelse. Ida 

er en av de som har en klar fysisk-kroppslig tilgang til naturen. Hun er opptatt av å være i 

bevegelse, slite, gå fort og langt – opp på toppen. Jeg tolker hennes forståelse av 

naturopplevelsen som en tydeliggjøring av betydningen av det følelsesmessige og den 

fysiske og kroppslige involvering i omgivelsene og den derav kommende helhetsfølelse og 

harmoni. Naturopplevelsen forstås i tråd med dette som en måte å oppleve seg selv i 

relasjon til naturen rundt. Naturopplevelsen forstått som en følelsesmessig forbundethet 

med naturen som strekker seg ut over den fysiske natur og berører livets åndelige 

dimensjoner. Det er således like mye en opplevelse av selvet som av naturen. Menneskets 

speiling i naturen. Flere av mine samtalepartnere berører den samme slags store, dype eller 

åndelige spørsmål. Fride kommer fra et kristen hjem, og jeg benytter anledningen til å dreie 

samtalen inn på hennes forhold til de åndelige dimensjonene i naturopplevelsen:  

Annette: Nå har jeg ikke vært i så mange kirkelig miljø i Norge, men blant annet har jeg hatt 

riktig mange studenter som var personlig kristne og med i KRIK (kristen idrettskontakt). Der 

var det jo mange av dem som var opptatt av guds skaperverk og denne åndelighet i naturen 

og ville helst ha gudstjenester underveis på tur og da tenker jeg også at i en del av de kristne 

miljøer er det nesten så de dyrker naturen som en ”guds store katedral” 

Fride: og det opplevde jeg nok også, jeg husker faren min han sa og undret seg over alt det 

fantastiske som er i naturen og det samspillet. Det gav ham veldig ærefrykt i forhold til hans 

gudstro. Det var han og det, ja selv om han aldri ville ha brukt de her begrepene åndelighet i 

naturen, det tror jeg ikke. Men jeg føler jo på en måte at jeg har jo også mitt gudsforhold 

ikke sant. Jeg opplever ofte en sånn nærhet til gud eller til den her indre stemmen eller hva 

man velger å kalle det til en eller annen slags kilde når jeg er ute. Som bare det å være i natur 

gir tilgang på. Det kommer mye lettere. Jeg tror ikke det nødvendigvis bare er der man finner 

den kilden men det gir en mer umiddelbar tilgang. For jeg skjønner det der med naturen som 

guds katedral, jeg skjønner det.”  

Gerda kommer også inn på det åndelige i naturen og naturens storhet, men hennes fokus er 

rettet mer mot ”naturens små undere”. For Gerda har naturopplevelsen en hverdagslig 

enkelthet og hennes fokus er på de små tingene.  I oppfølgingssamtalen forteller hun om sin 

interesse for og relasjon til natur: ”Jeg tror den (= interesse for natur) er ganske helhetlig og 

mangfoldig egentlig, jeg er veldig interessert i hele økosystemet og hvordan alt liv påvirker 

hverandre. Det kan også være åndelig.. Så gir det meg noe, det kan være en veldig åndelig 

opplevelse å være ute i naturen for det er jo så utrolig vakkert, og så det estetiske ved det 

betyr veldig mye. Så er det noe sånn filosofisk over det også synes jeg. For jeg kan bare undre 

meg over ting som skjer i naturen som er så fantastiske, som vi mennesker ikke kan altså, vi 

kan overhode ikke gjøre noe med det. Vi kan ikke forstå det, eller pirke bort i det, eller gjøre 
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noe med det. Vi kan så, sette et lite frø i jorden og opp kommer det en kjempestor plante, det 

er jo et mysterium ikke sant? Latter” 

Søren sier ”Jeg har også veldig, veldig ofte sånn, du blir jo veldig sånn ”bevisstløs” som jeg 

kaller det. Altså, du får en flyt og du får en sånn ”universfølelse” en sånn ”jeg er” følelse”.223  

Søren beskriver de øyeblikk hvor han opplever flyt, og at flytopplevelsen er en del av 

opplevelsen av å være forbundet med universet. Han beskriver samme grunnlegende 

forbundethet som Ida, Fride og Gerda, men også en overskridelse på grunnlag av denne 

forbundetheten. Videre i samtalen vender han tilbake til de store følelsene som kommer 

frem i ham når han er på kyststien om natten med sitt kamera. ”Jeg tenker sånn på nattestid 

også, jeg er heldigvis ikke mørkeredd. Jeg kunne kanskje være det litt før, men nå er jeg ikke 

det lenger. Men da får du en.. jeg bruker kyststien både natt og dag for å si det sånn, og da 

får du to forskjellige opplevelser og jeg føler det å være ute på natta da får du mer sånn 

overveldende følelse, det får jeg. Liksom bare det å se melkeveien ikke sant – melke veien – 

se inn over i galaksen vår. Du får jo sånne perspektiver på livet som er helt usedvanlig store.. 

så det er sånne.. Da får du virkelig noen aha opplevelser altså – det setter deg litte grann på 

plass vil jeg si!224 Annette: ”å få den ydmykheten?”  Søren:”..den (ydmykheten) tror jeg heller 

ikke du kan få tredd ned over hodet, det må oppleves under melkeveien”225. Søren beskriver 

overbevisende sin erfaring av at mennesket gjennom naturopplevelsen strekker seg ut 

gjennom naturen og forbindes med dimensjoner som ligger utenfor det vi umiddelbart kan 

gripe og begripe. Drew Leder overskrider i boken ”the absent body”, fenomenologiens 

kroppsoppfattelse som i følge ham bygger på at filosofene skjelner mellom kropp og sinn, og 

kroppsoppfattelsen handler dermed mest om sansning og bevegelse. Leders 

kroppsoppfattelse bygger på en forståelse av kroppens fundamentale forbundethet med 

verden. ”Kroppens røtter rekker ned i en muld av organisk liv, hvor det bevisste sinn ikke kan 

følge med”(Leder 1990 s.173). Gjennom arbeidene til Leder åpner det seg en mulighet for å 

utforske de mer meditative og spirituelle sidene ved turen, som rekker videre enn empirien i 

denne studien gir anledning til. De meditative og spirituelle eller åndelige sidene ved 

friluftsliv og naturopplevelsen er ikke ukjente226, men fortsatt savnes det i mine øyne en mer 

dyptgående empirisk forskning på feltet.   

Sett i sammenheng bringer sitatene frem ulike sider ved forståelsen av naturopplevelsen 

som understreker det komplekse og relasjonelle. Naturopplevelsen skiller seg som prosess 

ikke fra den beskrivelsen av menneskets kropplighet og relasjon til omverdenen jeg tidligere 

i avhandlingen har beskrevet med utgangspunkt i fenomenologien. Samtidig begynner 

konturene av en forståelse av naturopplevelsen som en inngang til kroppslighet og relasjon 

til omverdenen. Altså forbundethetens, følelsenes og opplevelsenes opphav. Ikke forskjellig i 

prosess og karakter, men mer særpreget som en primær inngang eller årsak. Vi er til stede i 
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verden hele tiden, og i et konstant vekslende samspill med omgivelsene sanser vi og 

forholder oss til den. Vi ser, hører, føler, lukter, smaker og fornemmer. Kroppen holder aldri 

pause, i et uopphørlig spill dag og natt, sanser vi og tar inn omgivelsene; kulde, varme, lys, 

lyd, bevegelse, vind, former, farger, størrelser og så videre.   

Merleau-Ponty tydeliggjører opplevelsen for oss som en relasjon hvor både mennesket og 

verden bidrar til opplevelsen227. Idas refleksjon rundt sin forståelse av naturopplevelsen 

tydeliggjør nettopp dette perspektivet, at vi gjennom å være og å handle i natur både 

opplever oss selv og naturen i møtet med naturen. Det betyr at opplevelsen ikke skal forstås 

som noe rent subjektivt, men som noe relasjonelt. Vi opplever alltid ”noe”, og dette noe er i 

relasjonen mellom mennesket og naturen (verden). Opplevelsen skapes gjennom den måten 

gjenstandene i verden fremtrer på i samspill med den måten vi sanser og oppfatter det rundt 

oss. Naturopplevelsen forbinder mennesket i et grunnleggende værensforhold. Den 

kroppslige involveringen med omgivelsene eller opplevelsesprosessen, vil uansett hva vi 

retter oppmerksomheten mot beskrive kroppens sansning og persepsjon. Kroppens samspill 

med verden.  

Mine samtalepartneres beskrivelser viser for meg nettopp hvordan mennesket gjennom 

sansene strekker seg ut i omgivelsene og tar omgivelsene inn. Jeg mener at beretningene om 

naturopplevelse som kommer frem i materialet synes å bringe fram grunnleggende essenser 

ved menneskelig forbundethet. Den grunnleggende forbundetheten vil så alltid farges 

forskjellig i uttalelser, nettopp på grunn av hvordan sosiale og kulturelle føringer nedfelles og 

inderliggjøres i den enkelte, for eksempel ut fra personlighet og unik livshistorie, men likevel 

også preget av felles kulturtrekk, fra sosial gruppe, fra region (lokalt, regionalt, nasjonalt, 

etnisk), fra tidsepoke (forskjellig for barn, unge, middelaldrende og gamle fordi vi har vokst 

opp med og inn i forskjellige kulturer). Problemstillingen for meg er således ikke om hvorvidt 

naturopplevelsen er sosialt og kulturelt konstruert, men heller på hvilken måte det sosiale og 

kulturelle spiller inn på og gjør seg gjeldende på individnivå. Det handler om relasjoner 

mellom de ulike faktorene som utgjør naturopplevelsen. Relasjon er et tvetydig begrep, jeg 

bruker begrepet relasjon i tråd med Dewey, om noe direkte aktivt og dynamisk: Om måten 

ting virker på hverandre, smelter sammen eller viker fra hverandre, utdyper eller frustrerer, 

fremmer eller hemmer hverandre.  

Så langt med utgangspunkt i mine samtalepartneres refleksjoner omkring naturopplevelsen 

tegner det seg følgende bilde av innholdet i naturopplevelsen:  

 Er en følelsesmessig opplevelse, en mental og åndelig opplevelse – transcendens  

 Kan både være ekstraordinær og hverdagslig 

 Er ofte i natur med lav grad av tilrettelegging (fravær av anlegg, bygninger etc.) 

 Opplevelse av relasjon, slektskap med natur 
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 David Abram tydeliggjører og belyser ”kroppens stille samtale med tingene”  ut fra Merleau-Pontys tenkning 
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 Opplevelse av frihet, balanse, flyt 

 En opplevelse av selvet i møtet med naturen 

Naturopplevelsen synes i høg grad å være en opplevelse av selvet i møte med naturen. Det 

finnes en urskog av turberetninger som forteller om menneskers møte med naturen 

gjennom ulike handlingsformer og med ulike formål, alt fra krevende strabasiøse fysiske 

utfordringer i fjellveggen til meditative stunder ved bålet i skogens stille dyp.  

Det som går igjen i beskrivelsene uansett handling er ikke ulikt det mine samtalepartnere 

beskriver. Det handler om det kroppslige og relasjonelle i møtet med naturen. Kroppslig er 

det for eksempel gleden ved å bruke kroppen og oppleve fysisk slit. Det er roen i kroppen, å 

være avslappet, i en annen rytme enn i hverdagen ellers, som synes sentralt. Relasjonelt er 

det for eksempel opplevelsen av helhet, samhørighet med naturen, naturens storhet, som 

går igjen (se for eksempel Vågbø 1993, Bischoff 1996, Vorkinn m.fl. 2002, Tordsson 2003). 

Friluftslivet har sine rolige vegeterende sider, hvor en søker kontakt med livets store 

spørsmål og fortaper seg i hengivelse når sol, sjø og fjell smelter sammen i et bilde av 

storslått og dragene naturen. Naturopplevelsen har en meditativ side, et sansende nærvær, 

hvor vi får ro til å oppleve oss selv og naturen omkring. Hvor vi får ro til å reflektere over 

stort og smått. Vi fanges inn av naturens stemninger, speiler oss i dem, bruker stillheten til å 

skape en indre stillhet, ro og balanse. Mange nordmenn beskriver nettopp disse sider ved 

friluftslivet, og det synes å være en enighet om at denne type opplevelser gir oss perspektiv 

på oss selv (se blant annet Nansen 1942, Vaagbø 1994, Hågvar 1986, 1994, Hobbel 1994, 

Brudal 1992, 1993,1994, Bischoff 1996).  

Naturen utgjør rommet for handlingene, aktivitetene, selvopplevelsen og naturopplevelsen, 

og opplevelsene er betinget av dette rom. Det synes å være kvaliteter knyttet til naturen 

som gir forutsetningene for ovenstående. Naturen har en ladet symbolverdi, vi kjenner oss 

igjen i stemninger i naturen, de taler til oss og kan brukes til å beskrive stemninger og 

følelser i oss selv. Naturens stillhet, stemninger, lys og lyd; suset i treets grener, 

skumringslyset virker forsenkende meditativt. Det sansende nærværet i naturen tilsvarer 

prosesser innenfor meditasjon; avspenning, konsentrasjon, stillhet, rytme, ro, at 

bevisstheten ikke er styrt, men at tankene kan flyte fritt, åpent, sensitivt (se Hobbel 1994, 

Hågvar 1986, 1994, Bischoff 1996, Vaagbø 1994).  

Naturen utgjør en helhet, den er samlende, symbiotisk, dette fremhever flere kan gi oss en 

følelse av samhørighet, en mulighet for å få perspektiv på oss selv i den store 

sammenhengen. Næss taler om det økologiske selv, om identifikasjon med alt levende, 

helheten og sammenhengen i naturen gir kanskje rom for å oppleve selvet som økologisk 

(Næss 1973, 1976, 1986, Stoknes 1994, 1998). Vi kommer nær oss selv både gjennom 

handlingene og naturen, vi får perspektiv, samt ro til å tenke, føle, erfare og reflektere. Det 

er på en og samme tid en spesiell form for intensitet og eksistens, både når det gjelder 

bestemte handlinger/aktiviteter og når det gjelder selve opplevelsen av naturen. 

Oppmerksomheten er konsentrert på et begrenset stimulusfelt, det finnes intet rasjonelt 
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utbytte eller belønning, en drives av en indre motivasjon og et indre utbytte. Til handlingen 

er ofte knyttet en følelse av kompetanse og kontroll, hvor vi opplever en utvetydig og 

umiddelbar tilbakemelding. Selvopplevelsen er betinget av både kropp, handlinger og natur, 

en opplevelse av det økologiske selvet omfatter en overskridelse av eller en utvidelse av 

grensene for ens ego - ego transendens (Csikszentmihaily 1983, 1991, Næss 1973, 1976, 

1986, Nielsen 1994, Lüders 1994).  

Tidsopplevelsen endrer seg fra en kronologisk tidsopplevelse til en mental tidsopplevelse 

(Csikszentmihaily 1983, 1991, Lüders 1994). Bourdieu bruker begrepet praktisk tid om den 

tiden som flyver eller sleper seg av sted avhengig av hva man gjør, til forskjell fra den 

abstrakte klokketiden vi ellers innretter våre liv og arbeidsliv etter (Bourdieu 1977 s.105 ff). 

Praktisk tid er det samme som handlingsorientert tid, tid som struktureres av handlinger 

(Damm 1997). Tiden er ikke lenger timer og minutter, men strekkes og fortettes i takt med 

opplevelsesintensiteten i handlinger og natur.228 Seilerens, vandrerens, klatrerens, padlerens 

og skikjørernes kroppslige erfaringer gir perspektiver som kan bidra til å tydeliggjøre både 

sansenes og persepsjonens bidrag til kroppsliggjøringen, og samspillprosessen mellom 

omgivelser og menneske. Når skillet mellom kropp og omgivelser forsvinner. Klatreren som 

smelter sammen med fjellet, seileren som forenes med bølger, vind og strøm, vandreren 

som går inn i samme rytme som landskapet og blir ett med omgivelsene. Sansning og 

persepsjon er to sider av samme sak, tidsopplevelsen og menneskets konkrete handlinger og 

derav følgende forbundethet med omgivelsene henger sammen.  

I løpet av samtalene i etterkant av turene og under oppfølgingssamtalene kommer det frem 

mange refleksjoner omkring mine samtalepartneres forhold til naturen, naturens betydning 

for dem i det daglige og til de gjentatte opplevelsene i natur som i løpet av livene deres har 

satt sine spor. I kapittel 7 redegjorde jeg for 4 tilganger til å forstå naturen, en følelsesmessig 

tilgang som er felles for alle, og dernest en estetisk, en kunnskapsbasert og en fysisk, 

kroppslig tilgang. Vi ser, fokuserer på, kjenner ulike ting, og den meningen som skapes i 

møtet med stien og naturen er forskjellig fra person til person. Gjennom arbeidet med 

avhandlingen har det blitt tydeligere at en forståelse av naturopplevelsen må ta 

utgangspunkt i den relasjonen som skapes mellom det enkelte menneske med alt vi har 

kroppsliggjort (den levde kroppen), omgivelsene (materialiteten og det flyktige) og den 

kulturelle og sosiale konteksten. Jeg ser for meg at de gjentatte opplevelsene i og med natur 

utgjør en kjerne i den enkeltes forhold til naturen.  

I både kapittel 6 og 7 har jeg vært inne på betydningen av det vi bærer med oss i møtet med 

landskapet, i det følgende avsnittet ønsker jeg å løfte frem refleksjoner fra mine 

samtalepartnere hvor de selv tydeliggjør hvordan naturen påvirker dem. Dette henger nært 

sammen med sansning og persepsjon av samspillet mellom materialiteten og de flyktige 
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elementene, men hvor fokus i kapittel 6 og 7 var rettet mot omgivelsene, er blikket i dette 

kapittelet rettet mot vandreres persepsjon av naturen. Underveis i samtalene ble det 

tydeligere hvilke følelser naturelementene bringer frem i oss og hvilke kvaliteter vi tillegger 

ulike naturelementer, og flere av mine samtalepartnere forteller åpent om deres samspill og 

dialog med naturen.  

Naturens påvirkning 

Sivert: ”For det fins ikke noe bedre stress pille enn det vi gjør nå altså! (går på kyststien) 

Søren: Det er jeg jo et eksempel på, for jeg har jo aldri hatt så lavt blodtrykk jeg som etter at 

jeg begynte å gå på kyststien her ute. 

Sivert: Men så kan du si, hvorfor roer du deg egentlig når du er ute i skog og mark? Hvorfor 

roer du deg? Jo for det er stille! Ja, men er det en annen ting også som er utrolig viktig. Hvis 

du ser rundt deg når du er ute i skog og mark hele tida hvilken fager er det mest av? Grønt! 

Og hva er grønt – den er beroligane! ” 

Sivert og Søren er ikke i tvil om at naturen påvirker dem. Søren forteller om hvilken 

betydning turene på kyststien har hatt for ham etter han har vært igjennom flere store 

operasjoner og har sluttet i den jobben han hadde. Han forteller at han har opplevd tiden 

etter operasjonene som et ”paradigmeskifte i livet”. Kystnaturen, hjemstedet og turen på 

kyststien forteller han har hatt en stor fysisk og mental betydning, han har fått mer 

overskudd, lavere blodtrykk, opplever seg selv som mer sosial og empatisk, og han sier 

direkte: ”I dag er jeg ikke redd for å si det – hadde det ikke vært for naturen her ute og … så 

hadde jeg aldri vært den jeg er nå!” Ser en dette i sammenheng med Sørens opplevelser av å 

være en del av den store helheten – universfølelsen som han kaller det, tydeliggjør han for 

meg at naturen er av eksistensiell betydning for ham. Søren er den av mine samtalepartnere 

som er mest direkte og tydelig på at naturen er hans kilde til å komme tilbake til livet, men 

også andre er inne på at naturen har en betydning for deres fysiske og mentale helse. Gerda 

utdyper naturens betydning: 

Gerda: ”Jeg trur faktisk at jeg må si det til deg at jeg! Jeg trur at naturen gjør mye mer med 

meg en jeg klarer å erkjenne da det trur jeg. Det ligger noe der, så absolutt. Jeg føler meg 

aldri ensom i naturen jeg går mange turer aleine og jeg synes bare det er veldig godt. Det er 

godt å være ute uansett og jeg kan gå ute i naturen når jeg er lei meg og det gir meg mye og 

også når jeg er glad – så uansett hva slag humør.” 

Annette: ”Er der forskjell på de stedene du går når du er lei deg og de stedene du går når du 

er glad?” 

Gerda: ”Jeg husker jo der var en periode i livet da som jeg hadde det vanskelig. Da gikk jeg til 

et vatn og da satt jeg på kanten der og kikka ut over vannet og så var det trærne på andre 

siden og fargene og spillet i vannet. Da gikk jeg dit da, men ellers så er jeg nok rundt forbi 

veldig mange plasser.  Jeg synes det blir veldig stor forskjell på altså jeg liker å gå en del 
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aleine også altså for det at da opplever jeg naturen på en helt annen måte enn hvis jeg går 

sammen med noen. I hvert fall hvis jeg går sammen med voksne folk for da blir det en del 

prating og da blir det en helt annen tur enn når jeg går aleine. (Latter) Det gjør det. Det er 

akkurat sånn altså når jeg går aleine er det akkurat som jeg er i en stille dialog eller noe sånt 

med det man ser og undrer seg over. Det blir to forskjellige ting.” 

Annette: ”Det slo meg da du sa at du hadde en periode når du var trist og så gikk du til et 

stille vann og det som slår meg at det er at i meget meditasjon og hvis du leser noe psykologi 

og sånn så handler vann om følelser også i drømmetydning så handler vann om følelser…” 229 

Gerda: ”Se det, ja” 

Annette: ”og så blir det jo meget sånn tydelig hvis man er trist og lei seg og så går man til et 

stille vann og tar kanskje noe av den samme følelsesmessige stillheten inn i seg altså man 

oppsøker litt forskjellig, noen ganger så oppsøker man bekken som risler eller havet som er 

voldsomt og bruser altså veldig sånn ulike følelser som taler til en.” 

Gerda: ”Ja, ikke sant, helt sikkert. Det vil jeg tru altså det er bare noe man gjør sånn helt 

ubevisst rett og slett. Det trur jeg egentlig blir litt det samme som med musikk på en måte 

altså – altså når det gjelder musikk så bruker jeg musikken ofte da etter hvor jeg er henne 

sånn følelsesmessig rett og slett. Jeg tar på noe som forsterker de følelsene jeg har inni meg 

så det gjør jeg sikkert med naturen også jeg har bare ikke tenkt så mye på det.” 

Flere av mine samtalepartnere er inne på forskjellene mellom ulike landskaper eller 

naturmiljø, Trine reflekterer omkring forskjellene på kystlandskapet og skogen: 

Trine: ”Så har jeg vel heller aldri tenkt over den store forskjellen jeg opplever ved å være i et 

åpent landskap som langs kyststien og det å være i skogen. Me definerte jo kystlandskapet 

som veldig utadvendt som man søker mot det utadvendte mens skogen var en reise innover 

og meir innadvendt og det falt veldig på plass. Det stemmer veldig for meg. Jeg har ikke 

tenkt over det så klart uttrykt før og det er interessant i seg sjøl. Og da tenker jeg i alle fall 

når søker jeg det ene landskapet og når søker jeg det andre? Og hvilke likte jeg? Og hvorfor 

gjør jeg det? Og har det vært forskjellig i forskjellige deler av livet? Ja den type ting.” 

Annette: ”Har det vært forskjellige ulike perioder i livet?”  

Trine: ”Ja det, jeg tror nok at jeg nå aktivt søker mer åpne landskap. Før har jeg fokusert mer 

på tryggheten med skogen. Sjøl om en litt sånn pussig sak som egentlig ikke stemmer med 

det.. Vi har jo en liten fjellgard og den ligger veldig dramatisk til inne under et veldig bratt 

mørkt berg. Fyste gangen jeg var der, så tenkte jeg her kan nesten ikke jeg være. Dette her er 

depressivt. Her er det mørkt, sola blir borte kl 6 halv syv på kvelden om sommeren. Jeg må ha 
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vannets, tjernets, havets betydning for mennesket.  
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lyset. Men jeg er blitt veldig, veldig glad i den plassen, så det er noko med å vende seg til. Nå 

ser jeg ikke det dystre der, nå ser jeg og friheten der i forhold til. Men der er det roen, husene, 

miljøet, de sosiale relasjoner med folk som bur rundt der, jakta ikke minst, som foregår veldig 

masse oppe i høgda. Så jeg forbinder stedet med veldig mye mer enn bare det ganske 

innelukkete akkurat på stedet. Men naturen har en voldsom effekt. Jeg finner veldig mye 

roen og det er veldig mye den jeg oppsøker og det har og med den tryggheten å gjøre som 

jeg kan oppsøke og veldig bevisst hvis det blir alt for ståkete rundt meg. Da er veien kort til 

fjells. Fyresdal, skog inneholder en masse symboler med finne roen, finne litt tilbake som det 

så fint heter, men å få satt ting i litt perspektiv.” 

Samtalene med Gerda og Trine åpner for en dypere drøfting av hvilke relasjoner som 

mennesket skaper i møtet med landskapene, hvilken betydning menneskets egen 

sinnsstemning har, og når vi oppsøker hvilke landskap. Er det slik at vi velger landskaper som 

speiler vår egen indre stemning? Forsterker møtet med naturen ulike stemninger i oss? Hvis 

det er slik, betyr det at naturen er mer enn en kilde til å lade batteriene? 

Skal vi ta Merleau-Ponty på alvor og ta innover oss at opplevelsen ikke er i mennesket, men i 

det samspillet som oppstår mellom menneske og verden i en gitt situasjon, er det nettopp 

det jeg mener at mine samtalepartnere formidler. Når Gerda er lei seg og har en tung 

periode i livet og bevisst eller ubevisst søker skogen og det stille vatn, forteller det meg at 

det i møtet med vatnet i skogen oppstår en relasjon som har betydning for Gerdas følelser 

og mentale tilstand. Dette er ikke nye tanker, men det er områder som vi forskningsmessig 

har gått uten om fordi det er vanskelig, upresist og lite målbart. Et eksempel på forskning 

som berører betydningen av naturen er doktorgraden til Johan Ottosson (2007): ”The 

Importance of Nature in Coping”. Dette er en introspektiv studie hvor Johan Ottoson tar tak i 

sin egen opplevelse av veien tilbake til livet etter en alvorlig trafikkulykke i hvilken han ble 

sterkt hjerneskadet230. I avhandlingen redegjører han for naturens betydning for hans helse, 

hvordan de mosegrodde steinene tok imot all hans sorg, hans kommunikasjon med de store 

gamle trærne, stien som forbandt ham med dyr og menneskene i livet både før og nå. Stiene 

var nervetråder i verden, havet og bølgene i hvilke han sanset urpulsen –”som en moders 

hjärtslag för et spädbarn”(Ottosson 2007 s. 36) var en viktig kilde til en opplevelse av 

trygghet. Ottossons beskrivelser av egne følelsesmessige, ikke språklige erfaringer i og av 

naturen ligger ganske tett opp av de beskrivelsene av menneskers relasjon til natur som 

kommer frem gjennom skjønnlitteratur og poesi. Samtidig er det min opplevelse at hans 

erfaringer griper dypere og beskriver menneskets sammenheng med naturen på et helt 

grunnleggende nivå (et førspråklig nivå). Det er min opplevelse at mange mennesker nikker 

gjenkjennende til de følelsesbeskrivelser som kommer frem generelt i litteratur og poesi som 

omhandler naturen. Et eksempel er Hans Børli, en kjent og kjær norsk dikter som tar opp, 

beskriver og formidler mange av de følelsesmessige relasjoner mellom mennesket og 
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rehabiliteringsopphold på flere år vender han langsomt tilbake til livet. 
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naturen. Mine samtalepartnere beskriver alle sider ved deres relasjon til ulike typer natur 

som går igjen i Johan Ottossons beskrivelser.  

Gerda opplever kontakten med trær og vann som positivt for henne. Hun beskriver 

relasjonen som en stille dialog og er ganske klar når hun sier at naturen betyr veldig mye for 

henne. Søren tydeliggjører kyststien og landskapet ”her ute” som han sier som avgjørende 

for hans helse. Han beskriver sin forbundethet og ydmykhet i relasjonen til naturen og han 

beskriver det transendente og tidløse i sin erfaring av naturen. Trine beskriver hvordan 

hennes relasjon til det åpne kystlandskap og det lukkende skogslandskap stemmer med 

hennes personlige erfaringer. Samtidig tydeliggjører hun hvordan relasjonen til naturen 

rundt hytta i Fyresdal blir positiv på tross av at det er en litt lukket og dyster plass. Her peker 

hun på noe jeg tror er veldig vesentlig, og det er dette med å bli kjent en plass. Den naturen 

vi blir kjent med og skaper en relasjon til, fremstår med gradvis flere og flere kvaliteter etter 

hvert som stedet blir en del av oss.  

Tidligere i avhandlingen trakk jeg frem perspektiver på betydningen av barndommens 

landskap, og på den bakgrunnen mener jeg at en bør se på betydningen av kvaliteter som tid 

og gjentakelse. Er det slik at de landskaper, steder, naturtyper vi tilbringer lang tid i og 

gjentar de samme turer, handlinger i igjen og igjen igjennom et tidsrom i livet, skaper en 

dybde i relasjonen som beriker mennesker gjennom hele livet. Ottosson beskriver en 

erfaring av en dypere mer grunnleggende relasjon eller samhørighet med natur som åpner 

for en utforsking av menneskets samspill med naturen på bakgrunn av subjektive erfaringer 

og refleksjoner som mennesker gjør seg i møtet med naturen. Stemninger skapes, følelser 

kalles frem i samspillet mellom menneske og natur. Ottossons perspektiver peker mot at det 

finnes en relasjon bakenfor ordene, en relasjon hvis kvaliteter vi fornemmer og som jeg 

glimtvis tenker at mine samtalepartnere har kjent på og klarer å uttrykke med ord, slik at vi 

andre kan kjenne oss igjen og samtale om betydningen av. Den samme dybden som 

uttrykkes i poesien til Børli, Falkeid, Hauge eller fortellingene til Fønhus. Det er fascinerende, 

og det er vanskelig å gripe og sette fingeren på hva det er naturen gjør med oss, men for 

samtlige av mine samtalepartnere har naturen en betydning, og de beskriver alle hver for 

seg hvordan naturen påvirker dem i løpet av samtalene. Ikke alle er like verbale og 

reflekterte i forhold til å kunne sette ord på hva som ligger i deres relasjon til naturen, men 

jeg fornemmer at alle ser på naturen som en viktig del av deres liv, uavhengig av hvor mye 

eller hvor lite de er i naturen, jobber med den eller er opptatt av den som sådan.  

Sansningen av de flyktige elementene og den stemningen som skapes gjennom de flyktige 

elementene er en viktig del av naturopplevelsen. Det kan synes som om at nettopp det at 

materialiteten får liv gjennom de flyktige elementene gjør at vi oppfatter bestemte kvaliteter 

ved de omgivelsene vi sanser. Forstått slik at sansningen og persepsjonen av havet således 

vil fremstå helt ulikt avhengig av værforholdene, årstiden og tiden på døgnet. Når havet 

oppleves som for eksempel skremmende, er det antakelig nettopp fordi vi for vårt indre blikk 

ser for oss frådende bølger og stormen som raser og et element vi ikke kan kontrollere. 
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Samtidig kan havet oppleves som evigheten og urpulsen. Havet og skogen er de to 

naturmiljøene som kyststien forbinder, og mine samtalepartnere gir uttrykk for deres 

opplevelser, følelser og relasjoner til begge.  

Havet og skogen 

De opplevelsene mine samtalepartnere har av henholdsvis havet og skogen skiller seg ikke 

fra de kulturelle beskrivelsene av de to naturmiljøene, og jeg mener at deres beskrivelser av 

hvordan de opplever henholdsvis havet og skogen naturligvis kan sies å være et produkt av 

den kulturen de er en del av. Samtidig er det vesentlig å trekke frem at dette er den enkelte 

opplevelse, de er ikke sammenfallende. Det den enkelte beskriver er for meg viktig i forhold 

til å forstå dypere hvilke følelser havet eller skogen skaper i ham eller henne, og dernest 

hvilken relasjon de har til havet eller skogen og hvorfor det er slik. Tidligere i avhandlingen 

har jeg nettopp tydeliggjort betydningen av barndommens landskap, hvilket også er tydelig 

for den enkeltes opplevelse av skogen og havet. Men den betydningen havet og skogen har 

for den enkelte, mener jeg at vi først og fremst finner i den følelsesmessige relasjonen hos 

den enkelte. I det følgende ønsker jeg å gå nærmere inn på mine samtalepartneres 

beskrivelser av deres opplevelser av og relasjoner til havet og skogen.   

Havet  

Både underveis og i samtalene etter de forskjellige turene har havets tiltrekningskraft vært 

et samtaleemne. Alles fokus har vært rettet primært mot havet underveis på turen på 

Kyststien. Mine samtalepartnere beskriver uavhengig av hverandre at de i løpet av turen 

hele tiden venter på det øyeblikket de kommer ut til havet. Da jeg gikk turen med de to som 

er hjemmekjente i området gikk samtalen om at vårt fokus er vendt ut over mot havet. Dette 

var spesielt tydelig når vi gikk over et større område med svaberg (her skal inn bilde). Her 

hadde vi ikke lyst til å følge blåmerkene, men ville lengre ut mot havet. Krattskogen og 

innlandet ble bakgrunn, og hav og svaberg ble forgrunn. Søren reflekterer omkring 

betydningen av landskap, hav og horisont slik:  

Søren ”Der har du hvordan landskapet er med på å styre bevisstheten din altså, altså 

landskapet styrer hvordan du tenker og det styrer oppmerksomheten din.”  

Annette: ”Hvorfor er det sånn?” 

Søren ”Ja det er jo et godt spørsmål, men altså jeg..”  

Annette: ”Er det noe med det åpne i forhold til det lukkede, er det noe med formen?” 

Søren: ”For meg er det det i hvert fall, men liksom hva er det som er spesielt med horisonten? 

Hva er det som er karakteristisk for horisont?  Det er det at en horisont den flytter seg lengre 

bort hele tida så du kommer aldri frem – frem til horisonten. Så det er noe du hele tida går 

imot men aldri kommer til. Sånne ting, sånn mystisk, det kaller jeg et fenomen! Altså, du kan 

nesten gå så langt som å si det, det er det vi definerer som horisont. ..Så det er trur jeg er 
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grunnen til at havet trekker….. Det er noe med at skau det er skau på en måte. Det har noe å 

si det også, havet blir mer ukjent altså du drar liksom ikke på havet uten videre.” 

Annette: ”Mer uforutsigbar – havet har en annen uforutsigbart enn skogen for skogen står 

der jo?” 

Sivert: ”Men jeg trur det kan ha litt med nysgjerrighet å gjøre det og.” 

Søren: ”Ja nysgjerrighet og”  

Sivert: ”Hva er det, hvor er det jeg ser land nå da? Kan jeg snart se land da?” 

Søren: ”Kombinasjonen – mystikk, ukjenthet, nysgjerrighet i kombinasjon – ønsket om å 

oppleve” 

Søren og Sivert har et spesielt forhold til havet, de er begge vokst opp i området mellom 

Nevlunghavn og Stavern, og de har begge jobbet på havet en periode av livet. Deres tanker 

om havet er imidlertid ikke enestående for mine samtalepartnere. Følgende er en 

sammenhengende samtalesekvens om havet fra den første gruppen jeg gikk med. Liv startet 

refleksjonen og sier om havet ”Det strekker seg rundt hele verden, og det vann molekylet 

som jeg kan ta i, det er på en måte forbunnet med et vannmolekyle uten for Sør-afrika! Det 

er helt vilt å tenke på og så er det hvis du sender en bølge et sted så kan den reise rundt hele 

verden. Jeg har en opplevelse av at havet er så rent, nå vet jeg at det ikke er det helt da, men 

det er en følelse jeg har. Så hver gang, nesten hver gang jeg er ved havet så må jeg bade. Det 

er en sånn veldig trang til på en måte å være i vannet. Selv om det må bli veldig fort da hvis 

det er kaldt. Og så har det sånt et dyp som vi ikke vet så mye om og det gjør det litt 

skremmende for hva er det nedi der egentlig. Det er sitt eget liv.. uforutsigbart.” 

Trine: ”Det er ganske skremmende da. Men det er så svært, det er så voldsomt. Det er sånne 

krefter altså. Det er heilt.. du har ikke sjans. Det er liksom bare en brøkdel av en promille er 

nok til å dra deg ned og under og vekk, altså det er mektig ikke sant. Et brøl og så er du vekk..  

ja og så kan det ligger der og være stille og glitre og være aldeles ….og så er det bare svært” 

Fride: ”Jeg liker veldig godt å sitte på land og se på havet da eller vannet, jeg er ikke så gla i å 

være i vannet eller på vannet. Latter… Det er ikke såå…. Latter fra alle…. Det er sånn at det er 

fint, men jeg føler meg knyttet til landet. Det er der jeg føler meg tryggest, jeg kan føle meg 

veldig sånn avmektig som jeg også er i forhold til å være på havet.” 

Gerda: ”Jeg synes at havet er, altså det er veldig åpent og skogen er mer lukket, så hver til sin 

tid, men altså, jeg tenker mye fremover når jeg ser havet – og så tenker jeg på noe godt – 

Sånn som i dag med den der sola kom ned og du fikk det lyset og det skinte på bølgene der, 

og eller på den krusning der og ja sånn litt Soria Moria følelse på en måte. Noe fint land langt 

fremme der. Og du kan si at jeg er jo født nede i fjæresteinene omtrent, så jeg hadde jo mine 

første år, det var jo min lekeplass det var nede i fjæra, så jeg har ikke den der… jeg har bare 
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sånn der positive assosiasjoner til havet ikke noe med skummelt eller sånn i det hele tatt. Vi 

blir jo formet av det vi er trygge på av den natur vi har rundt oss sikkert.” 

I den andre samtalen er opplevelsen av havet ganske lik den som kommer frem i den første 

samtalen, men Trym supplerer bildet: ”Når det sånn er åpent ved sjøen så handler det noe 

om sånn friskhet, sant. Du kan puste og du kan se. Ja, det er friheten med at du har utsynet 

og så det her med bølgene, sant. Den her evige rytmen som lever og gir puls.” Ida 

kommenterer Tryms tanker og understreker det beroligende i den rytme og puls som havet 

bringer med seg.  

Samlet tegner mine samtalepartnere et bilde av havet som strekker seg og forbinder verden. 

Havet er åpent og svært, det er dypt og uforutsigbart. Det lever sitt eget liv og vi vet veldig 

lite om hva som gjemmer seg i dypet. Havet er voldsomt og mektig, det rommer store 

krefter, samtidig er det innbydende, stille og glitrende. I møtet med havet skapes følelser 

hos mine samtalepartnere som selvfølgelig henger sammen med deres tidligere erfaring 

med havet, de som er oppvokst ved kysten har et mer fortrolig forhold til havet og forbinder 

mange positive minner og følelser med havet. Havet vekker hos dem følelser som trygghet, 

at havet er beroligende med sin evige rytme. I deres møte med havet pirres deres 

forventninger og nysgjerrighet. Jeg opplever at de bærer i seg en utferdstrang og frihet 

rettet mot det som havet kan bringe, det ukjente, landet på den andre siden. De som har 

seilet bærer på en stor respekt for havet og har i liten grad fokus på havet som skremmende 

og voldsomt, stormene, bølgene, dypet og drukne døden. Det har derimot de som ikke er 

vokst opp ved havet. De fokuserer på havets uforutsigbarhet, det skremmende og 

voldsomme knyttet til havet, som gir dem en følelse av avmakt og utrygghet ”et brøl og så er 

du vekk231”.   

Bildet av havet som kommer frem gjennom samtalene er et bilde som jeg antar at mange 

nikker samtykkende til. Det er en beskrivelse av havet som går igjen i alt fra vitenskaplige 

publikasjoner innen for eksempel kulturhistorie og marinarkeologi, til mangfoldet av 

skjønnlitteratur og kunst som beskriver menneskets relasjon til havet. For eksempel Johan 

Bojers ”Den siste Viking” som levende beskriver havets ulike ansikt, eller maleriene til den 

nordnorske kunstneren Kaare Espolin Johnson som fanger både havets krefter og 

stemninger og følelser i menneskets møte med havet232.  I antologien den Nordiske Verden 

(Hastrup 1992) skriver Brit Berggreen og Jóan Pauli Joensen levende gjennom fire kapitler 

om havet i den nordiske verden. Her beskriver de seilerens, fiskerens og kvinnenes hav med 

en innsikt og innlevelse som tar leseren med inn i den erfaringsverden av kunnskaper og 

følelser som knytter seg til havet i Norden. Det er klart at alle mine samtalepartnere er 

bærere av stort sett den samme kulturelle ballasten og deres tanker om havet atskiller seg 

ikke vesentlig fra beskrivelsene til Joensen og Berggren.  Jeg tenker at mine samtalepartnere 

                                                      
231

 Sitat Trine 
232

 Her finnes det så mange eksempler at   



185 
 

nettopp er en del av en fellesnordisk forståelse av havet som omgir oss, og er derfor ikke 

overrasket over de følelsene de uttrykker.  

Det vesentlige i denne sammenhengen er å løfte frem og tydeliggjøre at de følelser som 

fremkalles i den enkelte, synes å ha sin grobunn i barndommens landskap og eller de 

naturtypene vi er fortrolig med, i samspill med den felleskulturelle oppfattelse av 

naturmiljøet. Fride sier for eksempel: ”Jeg tror også det har noe, det her med minner ikke 

sant, som du har snakket mye om i dag, med hva man er vokst opp og fått, blitt gla i og fått 

kjennskap til fra man var liten, for jeg føler meg veldig hjemme i skogen, jeg synes også at 

hav er utrolig flott og setter perspektiv og være åpnende og sånn men jeg er ikke hjemme 

ved havet på samme måten som jeg er i skogen.” Skogen er det andre naturmiljøet som 

mine samtalepartnere sier en del om, og som sammen med de perspektivene som ble 

tydelige i samtalene om havet kan gi en ide om hva som spiller inn på betydningen av og 

meningsdannelsen i møtet med naturen og ulike naturmiljø. 

Skogen 

Gerda forteller åpenhjertig om sitt forhold til skogen: ”Jeg for min del må bare si at jeg elsker 

skogen altså. Jeg føler det er som om at jeg kommer ordentlig inn i et økologisk samspill i 

skogen. Det er noe med det. For det første så er det jo dette der er så mye liv i skogen, altså 

du har bladene som beveger seg og du har dyre liv der og veldig ofte så er der mye fugl 

kvitter og spor av dyr og så er det bær og blomster og sopp og alle mulige slags fager og det 

er lunt i skogen. Ja, ja det er det – det er sånn liv… Så det bare føles sånn så sånn har det 

vært for meg helt siden jeg var bitte liten. Jeg får en egen følelse når jeg går inn i skogen. Det 

er sånn veldig mye trær i skogen og jeg er så glad i trær. Altså store gamle trær de store 

gamle trær de kommuniserer noe til meg. Latter – ja det er så flott..” Litt senere i samtalen 

vender hun tilbake til sitt forhold til trær: ”Altså jeg trur at jeg er mer bevisst på naturen nå 

som voksen enn jeg var da jeg var liten. Da var jeg bare, men nå kan jeg betrakte ting og det 

er i utvikling hele tiden. For eksempel trær og sånn. Altså et tre for meg, det var et tre før. Jeg 

tenkte ikke noe sånn mye på det. Jeg skikkelig føler at jeg ser treet altså og så bjørketrærne 

de har jo de her svarte plettene og sånt noe men så plutselig så synes jeg at jeg kan se et 

ansikt der eller treet får personlighet rett og slett altså. Du må ikke tro jeg er gæren da. Det 

er akkurat som om man får en dialog på en måte tenker jeg rett og slett. Altså, naturen gjør 

noe med meg som setter noe i sving med meg rett og slett…. Jeg trur faktisk det at om jeg 

skulle leve til jeg blir 80 år, så vil jeg alltid oppleve noe nytt i naturen og jeg trur faktisk det at 

jo eldre jeg blir jo mer åpner jeg meg for det som er rundt meg av en eller annen grunn.”   

Fride tydeliggjører sitt forhold til naturen og beskriver skogen som en venn i det daglige: 

 ”Ja men både havet og fjellet det blir som vi snakket om i stad ferieturer.. mens skogen her 

er det daglige og det er veldig godt det å ha en sånn nær venn i det daglige. Jeg tror, trærne 

er jo veldig avgjørende.”  
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Annette: ”Ja du sa det, da du viste meg det stedet233 – men det her med trær? Når du går i 

ditt landskap der er liksom de her faste trær, stein og drag i landskapet (ja) som du går i og 

det handler selvfølgelig om gjenkjennelse (F: ja) men er det noe mer med de trær – det tre 

hvor dere setter dere ned der?” 

Fride: ”Trær er for meg veldig trygghets skapende, veldig beroligende og veldig vakkert og se 

på. For eksempel å legge seg ned og se opp i en sånn furukrone som svaier litt i vinden og litt 

skyer som feier forbi over for meg er det veldig beroligende.. deilig. Så jeg føler kanskje litt 

slektskap ja der er noe – det her vennlige landskapet der er på en måte noe hjemlig.” 

Ida: ”Roen i skogen i kontrast til det tøffe værharde der ute… Egentlig for meg var det godt å 

komme inn og roe meg ned litt for vi gikk inn i der fint å gå, ikke glatt, ingenting, nydelig å gå 

inn i der og så var det så nydelige farger – med alle de bladene som hadde falt til bakken og 

gult og lyst og jeg opplevde det faktisk som behagelig å gå i skogen ellers så vet jeg at jeg 

tidligere har vært litt redd når jeg har vært i skog. Det er for at jeg ikke er vant til det hjemme 

i fra enten så er du høgt til fjells ellers så er du nede ved byen på Rjukan ikke sant – der er jo 

ikke skog der… nei så jeg likte aldri skogen fordi at den var litt for tett og litt for mørkt, og 

sånn men nå synes jeg faktisk at… det er en stund siden at jeg ble vant til å gå i skogen alene, 

men nå gjør det meg bedre, men jeg synes det var veldig godt å gå inne i denne – jeg kan 

kalde det skog selv om det bare sånn… løvskogen da.. Det synes jeg var en helt fantastisk 

opplevelse. åh ja det var jo det som var så vakkert med de fargene – det var de fagene som lå 

på bakken der.” 

Trym: ”Men bare en ting – altså når du var redd for skogen var du redd for at det var folk i 

skogen eller var du redd for skogen?” 

Ida: ”Jeg var redd fordi det var så u—for uforutsigbarheten. Jeg var ikke redd for 

menneskene, men jeg var redd for skogen. Jeg tror det… jeg har ikke tenkt på det men jeg 

kunne heller ha stått midt opp på vidda i snøstorm eller jeg må ta – ikke snøstorm, men jeg 

hadde følt meg mye tryggere der enn inni en tett skog da.. og elgen for eksempel, altså dyra, 

ikke, liker ikke elgen. Der gikk den aleine inn i skogen. Men nå lar jeg meg ikke påvirke av den 

angsten for å møte en elg. Nå går jeg ut og møter aldri elgen, jeg gjør ikke det altså. Det er 

bare et eller annet fenomen som handler om angst for noe. Det handler om skogen” 

Annette: ”Når du kommer inn i den mørke skogen, samtidig snakker vi jo om i skogens dype 

stille ro. Det jeg har tenkt på går igjen i deres beskrivelser nå, er at når vi kommer ut til havet 

og det er åpnet og sansene åpner seg, så har vi den her utad rettethet mot verden, og du 

(henvendt til Ida) beskriver i hvert fall at når du går inn i skogen, så går vi inn. Så går vi 

kanskje både inn i selve skogen og går inn i rommet og vi går også litt inn i oss selv. Så dette 

med å gå inn og ut det tenker jeg også på som et tema i forhold til stien.” 

Ida: ”Ja men det tror jeg er helt riktig.” 
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Trym: ”Er det sånn visuelt, altså tenker du det at når du er visuelt åpen så åpner du deg og 

når du er i lukket sånn landskapsrom så blir du mer sånn innover vendt, refleksiv?”  

Ida: ”Vi ser ut over havet.” 

Annette: ”Vi åpner og vi lukker og det er kanskje både noe indre og ytre?”  

Ida: ”Jeg tror at det var det jeg merket altså.. det du snakker om at gå inn og så var det så 

hyggelig i den skogen, at jeg fant roen og det satte seg liksom.” 

Samtalene gir et bilde av skogen som et økologisk samspill, den kan være både mørk og 

fargerik, dyp, stille, rolig og lun. Skogen kan gi trygghet og ly, den er vakker, og flere er inne 

på opplevelsen av at skogen åpner et rom for refleksjon i den enkelte, ”vi går inn i skogen og 

innover i oss selv”. Skogen kan oppleves som både trygg og angstfremkallende avhengig av 

vårt forhold til den. Den som er vokst opp med skogen opplever en avhengighet i forhold til 

den Henrik gir uttrykk for at det er helt avgjørende for ham å komme en tur i skogen så ofte 

han kan. For Fride er skogen en venn i det daglige. Ida som derimot er vokst opp med fjellet 

synes at skogen var skremmende og hun var redd for skogen en stor del av sitt liv, helt frem 

til hun hadde bodd så lenge i nærheten av skogen at hun var blitt fortrolig med skogen som 

naturmiljø. Hennes tanker om skogen peker for meg på hvor viktig det er ikke å forholde seg 

til naturen som en ensartet størrelse, men som ulike naturtyper med ulike muligheter og 

potensial avhengig av den som går på tur. For tre av mine samtalepartnere er skogen veldig 

viktig, og spesielt trær synes å gi grunnlag for opplevelse av slektskap og gi anledning til 

dialog.  

Det viktigste i denne sammenhengen er betydningen av følelsene til hver enkelt turgåer i 

møtet med naturmiljøet. Følelsene som utløses i den enkelte i møtet med naturen er av 

avgjørende betydning for opplevelsen av naturen. De følelsene som oppstår i situasjonen 

skaper grunnlaget for kvaliteten på opplevelsen (god, skremmende, dårlig, likegyldig, 

harmonisk..), som igjen har betydning for den mening og verdi turgåeren tillegger turen.  

I mye litteratur om naturens betydning for helse og livskvalitet234 skjelnes det ikke mellom 

ulike naturtyper når en drøfter betydningen av naturen for mennesket. Med utgangspunkt i 

de perspektivene på ulike naturmiljø og menneskets opplevelse og meningsdannelse i møtet 

med naturen som er kommet frem i mitt materiale, mener jeg at det er grunnlag for å peke 

på at det her finnes et stort behov for videre forskning før en konkluderer med at naturen 

har positiv effekt på menneskers helbred, mentale velbefinnende og livskvalitet. Her finnes 

et potensial, men det er ikke gitt at all natur skaper det samme grunnlaget for en positiv 

utvikling for den enkelte. Mitt materiale viser at det kan være grunnlag for å utforske de 

forskjellige mulighetene i ulike naturmiljø. Videre mener jeg også at mitt materiale peker på 

betydningen av den enkeltes bakgrunn og forventninger mv. som en helt sentral faktor for å 

forstå hvilket potensial det ligger i møtet med de ulike naturmiljø. Forholdet mellom natur 
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menneske er primært, og ulike naturtyper vil ut fra sin iboende karakter tilby ulike kvaliteter 

av forbundethet (slike kvaliteter vil også kjennetegne stier, musikk, bygninger etc). Men 

mennesket er skapende – og vil ut fra sin kultur, sine tidligere erfaringer og sin unike 

personlighet ha unike forhold til hav eller skog. Det vil være slik at skogen vil være angst- 

fremmende hos noen, men angst dempende hos andre, avhengig av den fortroligheten som 

den enkelte har med det gitte naturmiljø.  

Å gå på tur med andre  

I mitt materiale kommer det ganske tydelig frem at den modus vi er i, har betydning for hva 

vi opplever. I kapittel 7 redegjorde jeg for betydningen av turgåerens fokus og forventninger. 

Flere av mine samtalepartnere talte om ”å være i turmodus”.  Å komme i turmodus henger 

sammen med hvilke forventninger den enkelte skaper til turen. Når er det vi mentalt 

begynner å forberede oss på tur, men også hva som faktisk foregår i timene før vi reiser ut 

på tur. Et eksempel her er Søren som forteller inngående om betydningen av å være tilstede 

i det han holder på med. For ham er det viktig å forberede seg, gjerne dagen i forveien, 

pakke sekken og gjøre seg klar for tur – han innstiller seg på turen både konkret og mentalt, 

og han er meget bevisst på at han ikke vil la seg styre av klokketid, men av de handlingene 

som er nødvendige å utføre før han er klar. Han drar ikke klokken 9, men når nisten er smurt 

og kaffen traktet.  

Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn og medvirker til hvor den enkelte har sitt 

mentale fokus. Er man ikke tilstede i det som skjer her og nå, men tenker mer på ting som 

akkurat er skjedd eller skjedde i går, så brukes en del av ens mentale energi og fokus i en 

annen retning og omgivelsene ses og forstås i et annet lys. Hvem ser detaljer i landskapet, 

hvis man er dypt påvirket av en konflikt på jobben? Og motsatt fremstår naturen sterkere, 

mer fargerik og dypere hvis man er forelsket. En av mine samtalepartnere beskriver levende 

hvor fantastisk naturen var i det fjellområdet hun var i med sin store kjærlighet den 

sommeren hun hadde møtt ham – elvens brus ble livets brus, kjærligheten var i alt levende. 

”Det var den sommeren jeg og Thomas ble kjent så det var en sommer jeg var veldig 

forelsket. Han hadde ikke anledning til å være der så mye men han var der jo en del inn 

imellom i perioder. Det var jo veldig mange fine opplevelser. Så hele det stedet bærer preg av 

sånn kjærlighet ikke sant. Når man er så forelsket så ser man jo også på alt rundt seg med 

det her kjærlighetsblikket da som er med på å prege. Man ser ting. Jeg husker vi gikk til en 

foss med et kjempefint fossefall og så bare former det seg det hjerte inn i fossen som alt 

vannet renner rundt. Så man er jo veldig åpen og legger merke til og ser tegn og ting som 

man synes er viktige når man er i en sånn tilstand. Latter. Men det også var jo så fint, for det 

handlet jo om natur alt det vi opplevde. Det var i natur, i fossen, stein vi fant, fjær på bakken 

og masse sånne. Alt handlet om det… ” 

Stemningen og situasjonen har således betydning for hvordan vi tar inn og tolker 

omgivelsene, og den eller de vi er sammen med spiller en rolle for opplevelsen. Dette med 

gruppens betydning for opplevelse og læringsutbytte har for meg vært et tilbakevendende 
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spørsmål gjennom alle de årene jeg har jobbet med å utdanne friluftslivsveiledere. Det er 

forskjell på grupper, det er forskjell på stemningene i ulike grupper og så videre. For å 

komme dette et skritt nærmere, spurte jeg mine samtalepartnere om deres refleksjoner i 

forhold til betydningen av den gruppe vi var på turen. Om de trodde de ville opplevd det 

samme hvis de hadde gått sammen med venner, familie og så videre. Her får jeg som 

forventet ulike svar. Det er imidlertid et vanskelig spørsmål, og mitt materiale er ikke 

dyptgående nok på dette punktet til en fyllestgjørende behandling av dette, men jeg ønsker 

å trekke problemstillingen frem og drøfte sider ved samspillet mellom deltakerne på tur som 

er av betydning for opplevelsen. To perspektiver på dette ble tydelige gjennom samtalene, 

først og fremst betydningen av å være i de gruppene som gikk på tur sammen i forbindelse 

med dette arbeidet, og dernest førte det med seg en refleksjon omkring hvordan vi farger 

blikket til hverandre, hvordan vi blir medskapere av hverandres opplevelser.  

Det jeg observerte var at de ulike gruppene la merke til forskjellige ting, og at de innen 

gruppene var medskapere av hverandres opplevelser både bevisst og ubevisst. Bevisst var 

det hvis en oppdaget noe som han eller hun formidlet til de andre i gruppen, for eksempel 

var det en som sa: ”Se her vokser det strand kål! Den er spiselig”. Det ubevisste er 

vanskeligere å gripe, men jeg la merke til for eksempel hvordan vi med blikket styrer 

hverandres oppmerksomhet og hvordan vi som gruppe er oppmerksom på bevegelsene til 

de andre, hvor den enkelte går hen, hvordan vi finner felles tempo og rytme og hvordan vi 

påvirkes av stemningen til hver enkelt.  Flere av mine samtalepartnere kommenterte 

betydningen av gruppen konkret i forhold til den turen vi gikk sammen. 

På spørsmål om hvilken betydning gruppen hadde for opplevelsen svarte Fride: ”Jeg tror 

absolutt at det har noe å si og også det her at man føler seg .. altså at hvis selve relasjonen 

tar veldig mye av fokus, så gjør jo det noe med i hvilken grad man er tilstede i omgivelsene 

eller hva man får med seg. .. Det som var fint med den turen her var at alle var.. Jeg synes det 

var veldig lett å være åpen, og alle var på en måte åpne for noe som andre ville synes var litt 

rart da. Kan du se liksom på naturen på den måten? Og det virket som at det var ikke noe 

fremmed å tenke på hva som lukker og hva som åpner og hva som man kjenner på og det var 

veldig ok at ting ikke ble helt rart eller sånn.  Ikke minst fordi vi snakket så mye sammen 

underveis og alle kom med ulike innspill som gjorde at opplevelsen ble mangesidig og 

utdypet på en helt annen måte ved at så mange delte sine erfaringer og opplevelser det var 

veldig spennende opplevde jeg.”  

Fride peker på betydningen av hvilke følelser vi har i situasjonen, hvordan vi opplever oss 

selv i forhold til de andre, og at følelsene vi har, har betydning for hvor vi har vårt fokus. 

Betydningen av fokus og forventninger belyste jeg i kapittel 7, og Frides refleksjon utdyper 

på mange måter dette. Relasjonen mellom menneskene i gruppen spiller en rolle for hvilke 

opplevelsesmuligheter som oppstår i situasjonene, og følelsene den enkelte har synes å 

være grunnleggende for veldig mye. Følelsene skaper fokus, følelsene skaper forventninger, 

følelsene som oppstår i møtet med naturen skaper stemningen og preger på den måten 
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opplevelse. Liv peker på at det sosiale og den relasjonen som er i gruppen gjør at 

opplevelsen også er en opplevelse av fellesskapet i gruppen. Hun sier: ”Men nå, så er det jo 

også hyggelig og sosialt, det blir jo en sosial felleskapsopplevelse i naturomgivelser.” Nettopp 

dette med felles opplevelser og samhandling i natur er det flere som kommenterer på litt 

ulike måter. Gerda utvider perspektivet gjennom sitt fokus på naturens betydning for 

relasjonen mellom mennesker:  

”Nei, jeg synes det var en veldig fin opplevelse og så en helt annen opplevelse enn det en til 

vanlig opplever når jeg går i naturen for det er ikke så ofte man går sammen med folk man 

ikke kjenner på tur, men det var jo litt interessant og. Fordi at når man er sammen ute i 

naturen uansett om det er noen som står deg nær eller som denne gangen hvor det var noen 

andre, så gjør naturen noe med oss også som gjør at vi kan åpne oss mer.” 

Gerdas opplevelse av at naturen ”gjør noe med oss”, at den skaper et rom hvor samvær og 

kommunikasjon flyter på en annen måte enn ellers, er en opplevelse som deles av flere. 

Hanne sier for eksempel: 

”Turene de liker jeg helst med ryggsekk på ryggen. Noe oppe i ryggsekken og så kunne sette 

seg ned og slappe av rundt bålet, men å gå, ja. Gå tur, gå til fots sammen med noen du er 

glad i eller setter pris på, noen du hygger deg sammen med. Det blir så fort stemning på en 

måte.” 

Annette: ”Er det, det som tiltaler deg, selve turen og stemningen, det å gå og det å være i 

bevegelse sammen?”  

”Ja, det har jo også noe å si en føler seg litt bedre etter å ha gått litte grann. Det er godt å 

komme ut, man blir litt lettere til sinns. Man gjør jo det! Etter å ha vært ute, for så å komme 

inn igjen. Jeg merker det på ungene og .. Det har så mye å si. Så hvis en får besøk så egentlig 

burde en pakket sammen sekken og reist ut i skauen. Alt blir på en annen måte, det blir litt 

enklere, praten er annerledes og synes jeg.”235 

Turen i naturen synes å skape et rom som gjør samværet enklere, at vi lettere åpner oss for 

hverandre og at stemningen blir god. Dette er ikke nytt, men det bekrefter for meg at de 

stedene vi befinner oss i, rommene vi er i skaper premisser for den samhandlingen, 

stemningen og kommunikasjonene som oppstår mellom mennesker. Naturen gir kanskje 

rom for friere atferd og mindre definerte roller enn idrettsanlegget, klasserommet, 

venterommet hos legen og så videre. Jan Ove Tangen tydeliggjør hvordan idrettsanleggets 

tause forventninger ligger lagret i materialiteten og skaper et rom hvor vi svarer på 

forventningene (Tangen 2001, 2003a og b). Arkitekturpsykologien understreker at de 

omgivelsene mennesker befinner seg i har betydning for hvordan de har det, hvordan de 

samhandler, den stemningen som skapes og så videre.236 Flere forskere peker på at læring i 
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natur skaper bedre klima og fellesskap i klassen og styrker relasjonen mellom lærer og 

elever.237 Slik jeg ser det, er det (minst) to perspektiver her som er interessante. Det første 

er hvordan naturen som rom skaper rammene for samhandling. For å bruke Tangens begrep, 

hvilke tause forventninger som ligger i naturen som materialitet, eller hvordan svarer 

mennesker på naturens tiltale, som Tordsson ville sagt? Dernest er spørsmålet hvilken 

betydning naturrommet har for mennesket, hvilke følelser veller opp i en, hvordan påvirkes 

samhandling og stemning i en gruppe? Her vil det være flere spørsmål enn svar, men jeg 

opplever at mine samtalepartnere har styrket min overbevisning om at ulike 

naturelementer, ulike naturtyper og naturens flyktige elementer skaper ulike rom som 

oppleves og erfares av mennesker. At et mangfold av følelser, reaksjoner og handlinger 

skapes i samspill med kvaliteter som blir tydelige i disse natursituasjoner, hvor 

natursituasjonene er menneskets møte med naturen (det materielle og det flyktige) i en gitt 

situasjon. 

Menneskene som går sammen i en gruppe er en viktig del av rammene for opplevelsen. Liv 

synes det er vanskelig å si noe om hvilken betydning gruppen har, men hun er samtidig 

sikker på at det har betydning hvem hun går sammen med, hvilke venner, kjæresten, 

familien og så videre. Hun har en lengre refleksjon om at gå alene versus å gå sammen med 

andre: 

Liv: ”Fokuset mitt kan lettere bli dradd vekk fra naturopplevelsen når jeg går sammen med 

andre” 

Annette: ”Så du er mer tilstede?”  

Liv: ”I naturen? Det kan jeg være. Selv om jeg kan jo også gå i et sånn tanke surr når jeg går 

aleine. Ja, jeg har muligheter når jeg går alene som jeg ikke føler jeg har når jeg går sammen 

med noen som også er viktige for meg. Det er den meditative delen av å være i natur.” 

Annette: ”og den kan du ikke kalle frem når du går i en gruppe?” 

Liv: ”Det er vanskeligere fordi da blir oppmerksomheten min mer rettet mot hva skal vi gjøre 

som gruppe.. Slik at når jeg setter meg ned og har skal vi si en naturmeditasjon for det 

hender det at jeg ha. Da er jeg avhengig av å ha ubegrenset tid … men jeg tror at hvis det er 

grupper som er akkurat designet for den typen turer og det er en gruppeleder som har det i 

hodet. Så vil det være noe helt annet, men hvis jeg ønsker å oppleve naturmeditasjons 

relasjoner så melder jeg meg ikke på en DNT-tur. Hvis vi skal gå fra hytte til hytte og rekke 

frem til middag og så må vi ha teknisk hvil etter ti minutter og så må vi ha lunsj når 

gjennomsnittet er sultne og sånn det er en annen type tur og der vil jeg oppleve andre typer 

kvaliteter.” 
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Liv tydeliggjør nettopp poenget med at både gruppe og formål med turen har betydning for 

opplevelsen, og at vi som gruppe på tur alltid befinner oss innenfor noen rammer som hver 

enkelt forholder seg til. Det er skapt og skapes forventninger i gruppen som har betydning 

for den enkeltes opplevelse (Jvf. kapittel 7).   

Vi følger med på hvor de andre er. Vi kjenner etter på om vi ville ha gått samme veien. Vi 

kjenner på de følelsene og dilemmaene som kommer opp i oss når vi registrerer at andre 

gjør noe annet enn det vi selv kanskje ville gjort. For eksempel var det flere som uttrykte 

usikkerhet helt i begynnelsen av turen når noen få brøt ut og gikk ned til stranden frem for å 

følge grusveien hvor merkene var. Ida beskriver sin begeistring over opplevelsen av en liten 

strand med stein i alle former og farger. Hun var i utgangspunktet på vei videre etter 

merkingen da de andre i gruppen valgte å bryte med stien og gå ned til havet. Ida følger ikke 

med med det samme, men sjekker hvor neste merke er og hvor stien går videre før hun 

tvilende går etter de andre. Egentlig ville hun nok helst ha fortsatt langs stien, men følger 

gruppen:  

Ida: ”Ja altså, det var en ting, nå har ikke jeg det samme blikket som kunst og 

formingslæreren, men det å være nede ved den lille bukt, der hvor du tok de fantastiske 

bildene av de steinene der. Det er i hvert fall for meg sjeldent å se, at det er et sånn spill i 

steinen – geologien liksom…  For som du sa Annette – jeg måtte sjekke hvor stien gikk og så 

fulgte jeg med dere. For dere – det blei jo.. helt sånn yr sånn og det var jo bare en liten 

avstand ned til vannet og når du så det mangfold av farger og fasonger og.. alle steinene var 

runde og fine og det var tydelig at her hadde havet jobbet… det var fantastisk og så det var i 

hvert fall noe som gjorde inntrykk.. ” 

Hadde Ida gått alene på stien ville hun aldri oppdaget den lille stranden med de spesielle 

steinene. I gruppen Ida gikk med var det de to som var opptatt av det estetiske i naturen 

som la merke til den lille stranden klemt inne mellom svabergene og som begge ble dratt 

ned mot havet. Uten gruppen ville Ida ikke opplevd det hun gjorde. Gruppen som gikk turen 

noen dager tidligere gikk rett forbi. 

Når vi går på tur sammen er det tydelig at vi skaper opplevelsen sammen, vi finner felles 

rytme, vi skaper stemningen, vi påvirker hverandres følelser og fokus. Med Braaten kan vi si 

at vi er delaktige i hverandres opplevelse av naturen. Han bruker begrepet delaktighet som 

betegnelse for ”vor antageligt medfødte evne til ubevidst og ureflekteret at tage del i andres 

bevægelser (som om vi var med til at udføre dem)238. For eksempel når en højdesprings-

tilskuer spænder musklerne, idet højdespringeren sætter af, eller når vi læner os frem for at 

“hjælpe” linedanseren med at holde balancen (Adam Smith (1790) eksemplet på sympati). 

Delagtighed i betydningen ‘medfølelse med andre’ er derfor også relevant i denne 

forbindelse” (Bråten 1999:274). Når vi går på tur sammen er vi umiddelbart oppmerksomme 

på hverandre, vi legger merke til hvor de andre går og hva som skjer med den enkelte 
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underveis. Når en får en våt sokk fordi hun trådte feil og endte med beinet nede i bekken, da 

lever vi andre oss med i både bevegelsen, fallet og følelsen. Eller når en tar en avstikker og 

springer opp på en nærliggende topp følger vi andre vedkommende med blikket og tar inn 

bevegelsene. Denne måten å leve seg med i hverandres opplevelser forklarer Braaten er en 

del av et nevrososialt system i menneskehjernen som er avdekket av Vittorio Gallese 

(Gallese 2005). Det neurososiale system aktiviseres av og avspeiler handlinger et menneske 

ser andre utføre, og med samme slags pre-motoriske nervecelleavfyring og til og med en viss 

muskelaktivering som om en skulle begått handlingen selv (Braaten 2007). Braatens 

spedbarnsforskning har for lengst avdekket den altersentriske speiling som foregår mellom 

spedbarnet og de voksne omkring det. Med Braaten er det mulig å påvise at vi gjennom 

delaktighet og altersentrisk deltakelse skaper den felles opplevelsen. Den felles opplevelsen 

skapes gjennom aktiv innlevelse og deltagelse i hva de andre i gruppen gjør, hva de enkelte 

faktisk og fysisk utfører, hvor de går, hva de stopper opp ved og ser på, hva de sier. Samtidig 

er hver enkelt av oss også iakttakere og dermed blir virtuelle med-forfatter av hva den andre 

faktisk utfører eller uttaler. Den altersentriske deltagelse betyr med andre ord at vi tar inn 

de andres bevegelser, uttrykk, kroppsspråk og lagrer det som minnespor (Håstein 2002, 

2003239, Braaten 2007). Jeg tenker meg at opplevelsen naturligvis vil være sammensatt av 

både bevisste og ubevisste prosesser i samspillet mellom de som går på tur sammen. 

Gjennom kroppsspråk og følelsesuttrykk skapes muligheten for gjensidighet og samspill i 

situasjonen, og i kombinasjon med samtalen åpner det verbale samspill for gjensidig 

forståelse i kraft av felles forestillinger, kultur og felles menings- og betydningssystemer. 

Merleau-Ponty er opptatt av at egenkroppen ikke kun bærer på sin egen subjektive 

eksistens, men også på en sosial sameksistens. Mennesket er fra de blir født kropper 

innleiret i en sosial verden. Det betyr for Merleau-Ponty at vi allerede før vi får en bevissthet 

om oss selv er en del av en sosialitet (Merleau-Ponty 1945).  Braaten skriver: ”I verbale og 

nonverbale samspill er det virksomt et underliggende system som gir opphav til 

følelsesmessige prosesser i en umiddelbar forstand. Kroppsstillinger og bevegelser, 

ansiktsuttrykk og minespill, lukter og lyder, tonefall og stemmeleie er blant de forhold som 

blir sanset direkte og som påkaller følelsesmessige fornemmelser i en spontan og ureflektert 

forstand. Derfor er følelsesdomenet ikke bare et interpersonlig domene, men det dreier seg 

om mellompersonlige prosesser. Vi kan for eksempel se dette i en samtale mellom to som 

står hverandre nær eller tiltrekkes av hverandre. På en påfallende samstemt måte vil gjerne 

deres kropps- og ansiktsbevegelser avspeile begges uttrykk og holdninger” (Braaten 2007).  

Opplevelsen som en mellompersonlig prosess gir mening i lyset av de refleksjoner og 

observasjoner som er kommet frem i løpet av arbeidet. Det vil i mine øyne være vanskelig å 

skille mellom hva som er personlig formet og hva som er sosialt og kulturelt konstruert. Hva 

er påvirkning utefra og hva kommer innefra?  Svaret er kanskje heller ikke så viktig, men det 

som er viktig er understrekningen av at opplevelsen i tillegg til å være preget av vår 
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bakgrunn og tidligere erfaring, vårt formål, fokus og forventninger240, våre følelser og 

forestillinger om naturen altså i høg grad skapes sammen med dem vi går på tur med. Vi 

speiler oss i hverandre. Vi gjør stien til vår sti som gruppe gjennom de handlingene vi foretar 

oss sammen. Der hvor vi stopper for å nyte utsikten, der hvor vi ser på de spesielle steinene 

med mange farger, der hvor vi spiste lunsj, der hvor vi så de gamle eiketrærne som minnet 

om eiketrærne i et av H.C. Andersens eventyr og så videre. Vi skaper stien sammen, tolker 

den sammen som gruppe gjennom vår samhandling, og vi skaper stien hver for oss gjennom 

å speile stien i summen av våre tidligere erfaringer, føye denne stien til våre tidligere 

erfaringer. Opplevelsene vi får underveis er både et resultat av den enkeltes forutsetninger 

og fellesskapets.     

Kort oppsummert 

Samtalene jeg har hatt har åpnet for spennende perspektiver som har bidratt til en dypere 

forståelse av naturopplevelsen. Mitt materiale har klare begrensninger, idet jeg ikke hadde 

som hensikt å gå dypere inn i naturopplevelsen som sådan, men hadde mitt fokus på 

hvordan opplevelsen av naturen fremstod formidlet gjennom stien og stiens tilrettelegging. 

Når det er sagt, mener jeg at mitt materiale har åpnet for viktige og spennende perspektiver 

på hvordan vi kan forstå naturopplevelsen som en kroppslig og personlig prosess, og jeg 

tenker at dette kapittelet kan være en begynnelse på mer omfattende og grundigere 

utforsking av naturen, selvet og opplevelsen.   

Naturopplevelsen fremstår som menneskets opplevelse av sin forbundethet med naturen 

(som strekker seg ut i universet). Gjennom den kroppslige og følelsesmessige relasjonen som 

skapes i møtet med naturen, forbindes mennesket med naturen. I kapittel 5 siterte jeg 

Merleau-Ponty´s forståelse av naturen, men gjentar det her fordi jeg mener at det er akkurat 

dette mine samtalepartnere har beskrevet. Natur er det som vi mennesker ser og 

gjenkjenner som det, som skaper grunnlaget for menneskelig liv og menneskelig kultur. 

Naturen i oss har en relasjon til naturen utenfor oss, og naturen utenfor oss åpenbares for 

oss gjennom den natur vi er (Merleau-Ponty 2003, s.206). Hos Merleau-Ponty åpenbarer 

naturen seg som den rå materie, den ikke forarbeidete væren, som er kjernen i oss, som vi 

har våre røtter i og som er forutsetningen for vår væren. 

 Mine samtalepartnere beskriver opplevelsen av relasjonen på ulike måter, men samlet sett 

fremkommer følgende bilde av naturopplevelsen:   

 Er en følelsesmessig opplevelse, en mental og åndelig opplevelse – transcendens  

 Kan både være ekstraordinær og hverdagslig 

 Er ofte i natur med lav grad av tilrettelegging (fravær av anlegg, bygninger etc.) 

 Opplevelse av relasjon, slektskap med natur 

 Opplevelse av frihet, balanse, flyt 

 En opplevelse av selvet  
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Kvaliteter ved naturtypene utløser følelser hos den som går der. De flyktige elementene 

understreker kvaliteter ved naturmiljøet som får betydning for den følelsesmessige 

relasjonen som skapes. Naturen tillegges videre kvaliteter med bakgrunn i en felleskulturell 

forståelse, egne erfaringer med landskapet som for eksempel barndommens landskap eller 

de landskaper vi er trygge versus utrygge i.  

Følelsene er vesentlige i møtet med naturen. Vår sinnsstemning, forventninger og følelser er 

en betydelig faktor som farger opplevelsen. Vi filtrerer det som kommer inn i henhold til 

”hvor vi er”, og vi tolker og opplever omverdenen i lyset av den sinnsstemningen vi er i i 

situasjonen. Noe kan tyde på at vi også ubevisst søker mot naturtyper eller naturmiljøet som 

speiler vår sinnsstemning. Går vi på tur sammen er opplevelsen en mellompersonlig prosess. 

Vi blir medskapere i hverandres opplevelser gjennom altersentrisk deltakelse.  

Samlet mener jeg at kapitlet gir en dypere forståelse for det individuelle knyttet til 

opplevelse og meningsdannelse i møtet med naturen. Det viser meg også at en forståelse av 

naturen som noe opprinnelig og en forståelse av naturopplevelsen som menneskets 

følelsesmessige forbundethet med naturen som strekker seg ut over den fysiske natur og 

berører livets åndelige dimensjoner, kan bidra med vesentlige perspektiver knyttet til 

forståelsen av hvordan den tilrettelagte turstien skaper permisser for hvordan mennesket 

opplever og forstår naturen.  Den tilrettelagte stien er som tidligere drøftet en 

materialisering av kultur i natur. Stien er en formidling av bestemte holdninger og verdier til 

naturen, kulturen og mennesket. Premissene for stienes tilrettelegging skapes kulturelt og 

politisk, forvaltningen omsetter politikken i konkret materialitet og mennesket erfarer og 

opplever naturen gjennom stien. I det følgende kapittelet ønsker jeg å trekke på 

perspektivene som er kommet frem så langt i en drøfting av sammenhengen mellom 

stitilrettelegging, politikk og forvaltning.  
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9.  Friluftslivspolitikk, forvaltning og stitilrettelegging 
 

Gjennom avhandlingen har jeg vært opptatt av stiene, deres historie og materialitet. 

Omgivelsene, naturen og deres betydning for menneskers opplevelser. Jeg har belyst 

menneskets møte med stiene, menneskets sansning og persepsjon i møtet med både stien, 

naturen og kulturen. Jeg har vist hvordan mennesket gjennom sansning og persepsjon 

strekker seg ut i omgivelsene, og i et kontinuerlig samspill med omgivelsene skaper sin 

forståelse av stien og stiens verden. I kapittel 7 og 8 har jeg tydeliggjort følelsenes 

avgjørende betydning for opplevelsen og hvordan naturopplevelsen er nært knyttet til den 

følelsesmessige relasjonen som skapes i et kontinuerlig spill mellom kropp og omgivelser. 

Etter den lange vandringen gjennom de lag av mening og perspektiv som knytter seg til 

menneskets opplevelse, menings- og erfaringsdannelse i møtet med den tilrettelagte 

turstien, er jeg tilbake til utgangsspørsmålet om forvaltningens og tilretteleggingens 

betydning for menneskets opplevelse og forståelse. I lyset av de perspektivene som jeg så 

langt i avhandlingen har tydeliggjort, ønsker jeg i dette kapittelet kort å belyse og drøfte 

sammenhengene mellom politiske mål, forvaltning og tilrettelegging av stier og det enkelte 

menneskes opplevelser.  

 

I kapittel 5 viste jeg hvordan kulturen til enhver tid materialiserer seg i naturen og i stiene. 

Jeg argumenterte her for at en ”lesning” av stiene kan tydeliggjøre hvilke holdninger og 

verdier som nedfelles i stiene til ulike tider. I perioden fra 1970 og frem mot 2012 skjer flere 

endringer i tilretteleggingen av turstiene i takt med den økende kunnskapen om så vel natur 

som menneske. Stiene endrer seg synlig i denne perioden fra å være stier skapt gjennom 

menneskers brukende omgang med naturen til å være planlagte kunnskapsbaserte 

stiprosjekt med konkrete formål og mål. I tråd med Hornborg (1997) ser jeg forvaltningen og 

tilretteleggingen av turstier i vår tid i stigende grad som en del av eksplisitt planlagte 

landskap, preget av vitenskapens forståelse av natur og landskap. Hornborg skjelner mellom 

det eksplisitt planlagte landskap og det spontant og organisk fremvokste landskap, og han 

tydeliggjører at ”det moderne landskap formes i stadig stigende grad av eksperters og 

myndigheters distanserede begrepsverdener” (Hornborg 1997 s. 216 ). Det spontant og 

organisk fremvokste landskap fremkommer gjennom menneskers praktiske omgang med og 

bruk av naturen, det skaper grunnlaget for en praktisk bevissthet. Hvorimot det eksplisitt 

planlagte landskap – vitenskapens landskap fordrer en diskursiv bevissthet (Hornborg 1997). 

I vår tid er det en tendens til at det diskursive dominerer over det praktiske. 

Kunnskapssyn, forvaltning og politikk 

Den praktiske tilretteleggingen av turstier er et resultat av forvaltningens kunnskapssyn og 

den akkumulerte erfaringskunnskap som finnes i forvaltningen. Leser man forskjellig 

veiledere og retningslinjer for tilrettelegging er disse i hovedsak rettet mot konkrete fysiske 
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tiltak i naturen – grusing, klopper, bruer, merking, skilting osv241.  En deskriptiv tilnærmning 

som har et konkret praktisk sett av normer og kriterier for hvordan stiene skal utformes. 

Videre kan det synes som om store deler av forvaltningen har vært og fortsatt er tuftet på en 

naturvitenskaplig, positivistisk og instrumentelt kunnskapssyn, blandet sammen med synet 

på ”naturen som sårbar” og tanker om bærekraftig utvikling og vern av natur- og 

kulturlandskap for kommende generasjoner (Ariansen 1992, Kleven m. fl. 2005, Skjeggedal 

2001). Rune Slagstad viser i boken ”De nasjonale strateger” (Pax 1998) hvordan utviklingen 

av det moderne Norge er gjennomsyret av en spesiell ideologi.  

”Arbeiderstaten var, har det ofte blitt hevdet, preget av en vidtgående avideologisering av 

politikken. Jeg vil si det motsatt: Det kjennetegnende ved arbeiderpartistaten var ikke 

avideologisering, men et ideologisk hamskifte – sosialismens omforming til en 

reformteknokratisk styringsideologi”. (Slagstad 1998 s. 355) 

Slagstads tese er at denne gjennomgripende ideologien gjør seg selv usynlig nettopp 

gjennom begreper som saklighet, objektivitet og rasjonalitet. Ideologien bygger på en 

grunnleggende optimistisk tro på at samfunnets mange problemer kan løses med anvendt 

forskning, fagekspertise, et gjennomgripende forvaltningsapparat og en norm om at 

aktørene må legge en verdinøytral, teknisk preget rasjonalitet til grunn. Slagstad viser 

hvordan denne rasjonaliteten får gjennomslag på det ene samfunnsområde etter det andre. 

Han viser hvordan den moderne forvaltningsideologien preger tenkingen på en mer 

dyptgående og tilsynelatende uangripelig måte, nettopp fordi den opptrer som om den var 

motsetningen til ”ideologi”.  I Slagstads fremstilling er forskningen ikke først og fremst et 

kritisk korrektiv til denne ”avfortrylling av virkeligheten”, men et fundament og et alibi for 

den moderne ideologien. Slik er for eksempel ikke byråkratiets språk et vitenskapelig språk, 

men det henter prestisje og makt fra det vitenskapelige språket. Men Slagstad 

eksemplifiserer i liten grad sin fremstilling fra feltet naturforvaltning. En grunn kan være at 

han ikke her kan finne slike fremragende ”nasjonale strateger”, som fremstillingen i hans bok 

er bygget rundt.   

Naturforvaltningens rasjonalitet og kunnskapssyn er imidlertid kritisk drøftet av flere 

forskere. Bredo Bertsen (1994) skildrer i boken ”Grønne linjer. Natur- og miljøvernets utikling 

i Norge” hvordan den samme rasjonaliteten preger også dette feltet. Vi har fått et raskt 

voksende forvaltningsapparat hvor miljøspørsmål løses, gjennom å formuleres om til sifre, 

budsjettposter, planer og forvaltningsrutiner i et ritualisert samspill mellom ulike 

byråkratiske aktører i et nøye regulert samspill242. Vitenskapen økologi er blitt en 

hjelpevitenskap i et styrings- og reguleringsregime, som i Berntsens analyse risikerer å 

usynliggjøre de grunnleggende verdispørsmålene, hvis de ikke kan nedfelles i strek på kart, 

felles retningslinjer, standarder og kategorier. Også spørsmålet om vårt forhold til naturen 
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Se for eksempel: Stier, løyper og turveier. Kulturdepartementet og DN 1991 og ny versjon 2008, Planlegging 

og tilrettelegging for friluftsliv. Norland Fylkeskommune 1992. Tilrettelegging for friluftsliv på Statsskog SF`s 

eiendommer. Statens Landbruksbank 1996, Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. DN-Håndbok 2006  
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 Se også for eksempel Skjeggedal 2001 
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blir dermed invadert av eksperter, som mestrer et nøytralt prosjektrettet fagspråk. Faren er 

til stede, mener Berntsen, for at dette språket og synet på naturen blir etablert som en norm 

for hvordan den enkelte bør forstå og oppleve natur. 

Anne Katrine Geelmuydens doktoravhandling Landskapsopplevelse og landskap; ideologi 

eller ideologikritikk? Et essay om de teoretiske vilkårene for vurdering av landskap i 

arealplanleggingen (Ås-NLH 1989) er en av de første som tydeliggjør det dominerende 

kunnskapssynet i forvaltningen. Geelmuyden drøfter de mange forsøkene på å fange 

naturens opplevelseskvaliteter i et objektiverende, nøytralt saklig beskrivende språk, som 

kan legges til grunn for vurdering av et landskaps verdi. Hun konstaterer at resultatene av 

disse forsøkene står på en meget usikker og uavklart kunnskapsteoretisk grunn. Derfor kan 

naturforvaltingens perspektiv ikke gjøre krav på å være mer saklige, nøytrale og rent 

vitenskapelig funderte enn andre beskrivelser og forståelser av naturen. Naturforvaltningens 

perspektiver og språk må derfor forstås som ett blant mange, og de kan bare gis en rimelig 

relevans hvis de bringes i samspill med disse i en kommunikativ prosess (Geelmuyden 1989).  

Østlandsforskning og NIBR (Vorkinn m.fl. 2002 og Kleven m.fl. 2005) beskriver og drøfter 

grunnleggende kunnskapssyn i fem offentlige veiledere for verdsetting av 

rekreasjonsområder. Kunnskapssynet som kommer frem i veilederne er dominert av 

”naturvitenskap, instrumentelle formål og eksperttradisjon” (Kleven et al 2005 s. 66). 

Veilederne tydeliggjør forvaltningens ansvarsområder, den synliggjør forvaltningens faglige 

ståsted og oppfatning av hva god faglig praksis er. Gjennom praksis er det videre mitt poeng 

at forvaltningen omsetter sitt kunnskapssyn i en konkret faglig praksis som materialiseres i 

stien og landskapet. Det vesentlige i dette arbeidet har da vært nettopp å tydeliggjøre 

hvordan den kunnskapen som nedfelles i praksis og materialitet skaper grunnleggende 

premisser for menneskers handlinger og opplevelser. I gjennomgangen av veilederne pekes 

det videre på at veilederne og håndbøkene som DN har utgitt i tillegg til å gi retningslinjer 

har et oppdragende formål, hvor en gjennom rådgivning og veiledning vil påvirke kommunal 

planleggingspraksis.  

”Veilederne skal også etablere en ny faglig og politisk dagsorden gjennom å gi behandlingen 

av friluftsliv en langt videre ramme, løfte frem dets betydning ikke bare for utfoldelse, men 

også for opplevelse, følelse av stedstilhørighet og forståelse av natur- og kulturverdier som 

viktige symboler”(Kleven m.fl. 2005 s. 64).  

Et hovedmål for friluftslivspolitikken er friluftsliv for alle; ”alle skal ha høve til å drive 

friluftsliv som helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg aktivitet i nærmiljøet og i 

naturen ellers.”( St.melding 39, 2001 s. 10). I friluftslivsmeldingen fra 2001 fremstår den 

fysiske tilretteleggingen, sikring av arealer og tilgjengelighet som noen av måtene å realisere 

dette på. Det fremheves at tilrettelegging i form av fysiske tiltak er særlig aktuelt i 

nærområdene til der folk bor og i tilknytning til reiselivs- og hytteområder i skog-, fjell- og 
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kystområder (St.melding 39, 2001 s. 88)243. Meldingens hovedmål er således å skape best 

mulig betingelser for friluftsliv i morgendagens Norge, både gjennom fysisk tilrettelegging i 

form av stier, løypenett i nærområdene, økt stimulering i befolkningen gjennom 

aktivitetstilbud for ulike grupper i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene samt økt fokus 

på behovet for friluftsliv som en del av barn og unges oppvekstvilkår (barnehage, skole etc.).  

Norsk friluftslivspolitikk og forvaltning synes tuftet på tanken om at mennesker gjennom 

kontakten med naturen (friluftslivet) utvikler kjennskap til naturen som betyr at vi blir glad i 

naturen og derfor vil ta vare på den. For eksempel skrives: ”Gjennom kjennskap til natur 

kjem og kunnskap om, og omsorg for natur. Det å bli ”glad i” eit naturområde skapar 

engasjement for å ta vare på naturområdet. Det gir forståing for samanhengane i naturen og 

skapar naudsynte verdiar og haldninger” (St.melding 39 2001 s.17). Friluftsliv ses som et 

middel til å forstå behovet for naturvern, miljøvern og å skape en bærekraftig utvikling. ”Å 

sikre friluftslivet som grunnlag for ei berekraftig utvikling føreset at ein legg vekt både på å 

sikre allemannsretten, å sikre attraktive areal og å sikre motivasjonen i befolkningen” 

(St.melding 39 2001 s.17).  Når friluftsliv handler om å skape holdninger og verdier til natur 

som styrker miljøbevisstheten og en bærekraftig utvikling, blir forvaltningens oppgaver og 

virksomhet i form av tilrettelegging og stimulering for friluftsliv i aller høyeste grad et 

pedagogisk anliggende. Forvaltningens pedagogiske sider har så vidt jeg vet ikke vært drøftet 

tidligere. Det er mitt inntrykk at forvaltningens selvforståelse synes å bygge på en rent 

praktisk funksjonell forståelse av deres egen rolle som er definert av forvaltningens formelle 

oppgaver, det styrende lovverk og etablerte faglige tradisjoner. Forvaltningen er bærer av en 

faglig tradisjon tuftet på et naturvitenskaplig, positivistisk kunnskapssyn, og en dertil 

hørende forståelse av seg selv som objektive og nøytrale fagfolk, som omsetter gjeldende 

politikk innen eksisterende institusjonelle rammer i henhold til lover, direktiver.  En reaksjon 

som jeg har møtt hos flere forvaltere og fagfolk når jeg presenterer tenkningen omkring 

forvaltningens ideologiske fundament og forvaltningen som pedagogisk og formidler av 

bestemte syn på mennesket, naturen og kulturen, er forsvar. Ofte møter jeg reaksjonen; ”Jo, 

men her må du jo se at forvaltningen tenker ikke sånn. Forvaltningen er kunnskapsbasert og 

verdinøytral. De gjør bare jobben deres, de tenker funksjonelt og er opptatt av å ta vare på 

naturen i henhold til konvensjoner, lover og regler”. Jeg mener at dette er et godt eksempel 

på at den gjennomgripende ideologi som Slagstad tydeliggjører nettopp er usynlig også for 

de som jobber i forvaltningen. Her oppleves mine spørsmål som en kritikk nettopp fordi en 

har som mål å være verdinøytral. I rapporten ”Naturforvaltning og samfunnsfag” (1997) 

tydeliggjør Vibeke Nenseth både kunnskapsgrunnlaget og den faglige forankringen for 

arbeidet med naturforvaltning og miljøvernspørsmål (Nenseth 1997). Hun bekrefter mine 

antakelser i forhold til hva etater og naturforvaltere vektlegger som viktig kunnskap.  

Tabellen på side 44 i rapporten viser at den viktigste forankringen for arbeidet med 
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 Dette er en tenkning som har blitt styrket gjennom hele ti-året fra meldingen kom til skrivende stund i 2011. 

se for eksempel også DN-Håndbok 30-2011,  ”Markaloven” fra 2009,  veilederen om tilrettelegging av turveier, 

løyper og stier fra Kultur og kirkedepartemenetet 2008. 
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miljøvernspørsmål er ”lover og forskrifter” for 97 % av ansatte i FMVA og MD244. For 

planavdeling i fylkeskommune mener bare 51 % at viktigste forankring er lover og forskrifter. 

Forvaltningskulturene varierer mellom etatene. Videre nevner Nenseth også viktigheten av 

utdanningsbakgrunn i forhold til etablering av forvaltningskulturer.  

Det er derfor viktig å understreke at mine refleksjoner i denne avhandlingen skal leses som 

et bidrag til en utvidet forståelse av forvaltningens rolle og betydning når politiske mål skal 

omsettes til tiltak og få betydning både for fellesskapet og i enkelt menneskers liv. Ikke en 

kritikk av forvaltningen som sådan245. Forvaltningen har en avgjørende rolle når politiske 

ambisjoner skal omgjøres til konkret handling og fysisk tilrettelegging som skal lede til at 

flere mennesker skal ta i bruk naturen.  

Tilretteleggingen av turstier er ett eksempel på forvaltningens tolkning av hvordan 

friluftslivspolitikken kan omsettes i konkrete praktiske tiltak. Tiltak som dernest skaper en 

viktig del av grunnlaget for menneskers ferdsel og opplevelser i natur. Som drøftet tidligere i 

avhandlingen skaper materialiteten et vesentlig fundament for den opplevelse og 

kroppsliggjøring som finner sted i møtet mellom menneske og sti. Materialiteten preges av 

den til en hver tid gjeldende kunnskapen i forvaltningen, og stiene er et fysisk resultat av så 

vel historiske som kulturelle og samfunnsmessige strømninger. Nettopp fordi forvaltningene 

er den instansen som bearbeider kunnskapen, forholder seg til politikk, lover, regler og 

retningslinjer, blir deres rolle også pedagogisk. Forvaltningen skal legge til rette for 

menneskers konkrete kroppslige samhandling med naturen. Forvaltningens arbeid er i lyset 

av dette et pedagogisk anliggende; en omsetning av politiske mål i tiltak som fører frem til 

bestemt handlemåter, opplevelser, følelser, meningsdannelse og kunnskap hos den enkelte, 

og/eller et ønsket resultat i befolkningen (som for eksempel bedre helse, miljøbevissthet). Å 

rette oppmerksomhet mot forvaltningens pedagogiske sider er interessant både for å 

komme nærmere en forståelse av stiens pedagogiske eller læringsmessige potensialer, og 

for å vinne nye perspektiver på tilretteleggingens muligheter og begrensninger.  

 

Forvaltning som pedagogikk  

Både forvaltning og undervisning er kulturelle fenomen. En kan argumentere for at 

mennesker til alle tider har lært seg det nødvendige for å kunne overleve og utvikle seg og at 

mennesker alltid har forvaltet sine omgivelser i henhold til deres kultur og natur. 

Menneskers liv har alltid vært læring og forvaltning av sine omgivelser alltid. Gradvis gjøres 

begge områder til gjenstand for en mer allmenn interesse etter hvert som den 

samfunnsmessige utviklingen skaper behovet for det. Jeg skal ikke gi en lang utredning for 

verken pedagogikken eller forvaltningen, men kun fremheve noen trekk for å vise 

parallelliteten mellom de to områdene. 
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 Fylkesmennenes miljøvernavdelinger og Miljøvern Departementet  
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 Selv om kritikken kan være på sin plass, så er det ikke hensikten å kritisere, men å skape refleksjon.  
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Oppdragelse og læring foregikk uformelt i tilknytning til den virksomheten og de 

arbeidsoppgavene som var knyttet til det å overleve og føre slekten videre langt opp imot 

vår tid. Med opplysningstiden vokser pedagogikken frem som et særlig felt opptatt av ”å 

gjøre barn til mennesker” (Sørensen 2009). Først i det øyeblikket samfunnene er blitt mer 

komplekse og utøvelsen av arbeidsfunksjonene har forutsatt et større teoretisk innhold enn 

det som kunne formidles uformelt, er oppdragelse og læring trukket ut av den nære 

familiære /lokale sammenhengen og plassert i formelle institusjoner som undervisning246.  

Forvaltningen kan betraktes på linje med undervisning, også her har det vært en bevegelse 

fra den nære lokale sammenhengen i retning av en stigende formalisering og sentralisering. 

Samtidig skjer det en bevegelse fra en praktisk og lokalt forankret kunnskap mot en mer 

teoretisk, vitenskaplig og diskursiv kunnskap (Hornborg 1997, Hornborg og Pálsson 2000). 

Den praktiske forvaltningen forandrer seg i takt med de samfunnsmessige endringene. I det 

behovet for mer kunnskap og høyere grad av felles beslutninger, samordning av forvaltning 

og miljøtiltak økes, skapes også behovet for en overordnet natur- og miljøpolitikk247.  

Både forvaltning og pedagogikk kan betraktes som kulturelle fenomen i mer enn en forstand. 

Hvis vi ved en kultur ikke bare forstår dens atferdsmønstre i form av vaner og 

arbeidsmetoder og tekniske/teknologiske metoder, men i tillegg de verdiene og normene 

som kulturen i siste instans er basert på. Da blir både pedagogikk og forvaltning kulturelle 

fenomen ikke alene ved selv å være gjennomsyret av disse verdiene, men også ved å være et 

viktig redskap i formidlingen av disse verdiene og normene. De to sidene ved kulturen som 

her er nevnt gir utdannelsen et dobbelt sikte; dels å kvalifisere, dels å danne. 

Undervisningens oppgave er ikke bare å kvalifisere den enkelte til å kunne ivareta en rekke 

nødvendige og nyttige funksjoner i det samfunnet en er en del av, men også å bidra til 

utviklingen av et menneske som handler ut fra og gjennom de fremtredende verdiene og 

normene i det kulturgrunnlaget samfunnet hviler på. Tilsvarende har forvaltningen et 

dobbelt sikte som dels er å omsette samfunnsmessige og politiske målsetninger til praktisk 

forvaltning nasjonalt og lokalt og dels å målbære og legge til rette for og stimulere til 

naturvennlig bruk av norsk natur innenfor rammen av den norske friluftslivstradisjonen248.  

Ser vi på forskjellige retninger innen pedagogikken fremgår det at de alle bygger på hver sin 

overbevisning om hva mennesket er, hvordan mennesket lærer og hva mennesket bør lære. 

Det finnes ulike pedagogiske retninger som hver især er uttrykk for forskjellige verdisyn, 

menneskesyn, kunnskapssyn, samfunnssyn. Forvaltningen kan på samme måte sies å ha et 

utgangspunkt i bestemte og grunnleggende verdisyn, natursyn, menneskesyn, samfunnssyn, 

kunnskapssyn som nevnt tidligere i kapitlet. Det er vanskeligere å få øye på de ulike verdisyn 
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 Se for eksempel: ”Oversikt over Opdragelsens og Skolens Historie” Nils.H. Bang, Nordisk Forlag 

Kjøbenhavn 1899, eller Indføring i pædagogik” Hermann Giesecke på dansk i 1981 Nyt Nordisk Forlag Arnold 

Busk 
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 I Norge opprettes Miljøvern Departementet i 1972 og her under Direktoratet for Naturforvaltning som er en 

rådgivende og utøvende statlig etat.  
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 Dette dobbelte fokus synes jeg især blir tydelig i håndbøkene til DN. Dette drøftes også i Kleven m.fl. 2005. 
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som ulike forvaltningsretninger står for,  nettopp fordi feltet ikke på samme måte som 

pedagogikken har vært selvreflekterende. Drøftingene til Berntsen (2011), Vorkinn (2002), 

Skjeggedal (2001), Aasetre (2000) og Kleven (2005) tydeliggjør eksistensen av ulike 

kunnskaps- og verdisyn i friluftslivsforfaltningen spesielt og miljøvernforvaltningen generelt. 

Når det gjelder naturforvaltning og naturvern kan disse brukes til å eksemplifisere hvordan 

ulike syn på kunnskap, natur, menneske og samfunn manifesterer seg og får betydning i den 

konkrete forvaltningen av et naturområde (se for eksempel Krogh 2000, 1999; 3 artikler, 

Clemetsen 2000, Clausen og Svennevig 2002). Forvaltningen arbeider (som all undervisning) 

ut fra en rekke overordnete målsetninger og tanker som springer ut fra bestemte syn på 

natur, menneske, samfunn, kunnskap og verdier. Friluftslivet tillegges samfunnsnytte; 

”Friluftsliv som middel for helsegevinst”, ”Friluftsliv som motivasjon for miljøvern” og 

”Friluftsliv som del av vår kulturelle identitet og som motivasjon for kulturvern” 

(Stortingsmelding nr. 39, 2001).  

Forvaltningen kan betraktes både på et overordnet nivå og på et praktisk og konkret nivå. 

Det overordnete nivået omhandler det verdigrunnlaget samt de teorier og den kunnskapen 

som ligger til grunn for den forvaltningskulturen som danner fundamentet for dagens 

forvaltningspraksis249. Det praktiske og konkrete nivået omhandler den faktiske 

planleggingen og fysiske tilretteleggingen i naturen. Pedagogikken betraktes også på flere 

nivå. Vi kan tale om et overordnet nivå som beskjeftiger seg med perspektiv, teorier og 

refleksjoner som ligger til grunn for pedagogisk tenkning og som danner fundamentet for 

ulike pedagogiske retninger, og vi kan tale om et mer konkret nivå som omhandler den 

faktiske planleggingen og gjennomføringen av undervisningen.  

Slik jeg ser det, er det forvaltningens oppgave å gi et svar på hvordan det skal tilrettelegges 

for å realisere de overordnete politiske målene. Så kan det naturligvis drøftes hvor godt 

dette svaret er, og i hvor høg grad en klarer å realisere de overordnete målsetningene, men 

hovedpoenget her er å ta inn over seg at forvaltningen gjennom sin praktiske virksomhet 

skal realisere ulike målsettinger som retter seg mot forvaltning av natur og kultur(minner) og 

mot forvaltning av menneskers friluftsliv. Altså skaper forvaltningen en viktig del av 

grunnlaget for menneskers opplevelser i naturen. Det helt sentrale for meg her er å stille 

samme spørsmål som jeg gjør i forhold til all annen undervisning: Hvordan er 

sammenhengen mellom de politiske målsetningene, forvaltningens tiltak og de 

konsekvenser og resultater vi ser på individnivå? Realiseres målsetningene? Hvorfor, hvorfor 

ikke?  

Innen pedagogikken sorterer denne type spørsmål under didaktikken250. Didaktikk er læren 

om undervisningens planlegging og gjennomføring. Den tar opp generelle problemstillinger 

som er gjeldende for læring innen de aller fleste fagområder. Didaktikken omfatter teori om 
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de forskjellige faktorer som må tas hensyn til ved planlegging og gjennomføring av 

undervisning; mål, målgruppe, innhold, rammer, læreprosess, vurdering. I den didaktiske 

relasjonstenkning er det sentralt å vurdere de ulike faktorer i forhold til hverandre, slik at de 

bygger opp under og støtter hverandre for å oppnå størst mulig læringspotensial i en gitt 

læringssituasjon (Hiim og Hippe 1989/2009, 1998).  

Gjennom å analysere stiens tilrettelegging og faktisitet ut fra pedagogisk refleksjon og 

didaktisk relasjonstenking, vil det være mulig å komme nærmere de læringsmulighetene 

møtet med stien rommer. Stien og de omgivelsene stien er innfelt i utgjør sammen med de 

kulturelt formidlede meningssystemene læringskonteksten for det enkelte individ.  

Trekkes tråden fra den overordnete politiske tenkning til den konkrete tilrettelegging og 

videre til de perspektivene på tilretteleggingens betydning som jeg har løftet frem i 

avhandlingen, blir sammenhenger og brudd synlige.  

I en kritisk didaktisk analyse tenker jeg at en tar utgangspunkt i de overordnete politiske 

målene for friluftsliv, for deretter å undersøke hvordan disse håndteres, følges opp og 

omsettes i den praktiske forvaltning til for eksempel konkret fysisk tilrettelegging av turstier. 

Dernest skal en didaktisk analyse også bevege seg den andre veien, fra den konkrete tursti 

og undersøke hvilke opplevelses og læringsmuligheter som ligger i stien, og videre hvilken 

tenkning, kultur og verdier som ligger til grunn for valg og avgjørelser. I det følgende 

eksemplifiserer jeg en didaktisk tenkning med utgangspunkt i en konkret tursti for deretter å 

løfte frem og drøfte stiens iboende læringspotensial. Før jeg avslutningsvis knytter analysen 

til mer overordnete perspektiver på tilrettelegging og relaterer perspektivet til dagens fokus 

på standarder og universell utforming. 

Stiens pedagogikk  

Stien rundt Tinnemyra som jeg kommenterte i kapittel 5 kan tjene som en eksemplifisering 

av hvordan tanken bak tilretteleggingen skaper forskjellige sansnings og 

persepsjonsmuligheter for den som går på stien251, og hvordan konkret forvaltningen 

realiserer forskjellige pedagogiske potensial.  

Første gang jeg gikk stien var min opplevelse at dette var et anlegg hvor en primært har 

tenkt funksjonelt, forstått på den måten at stien først og fremst skulle tilrettelegges med 

henblikk på at for eksempel rullestolsbrukere skulle kunne ta seg frem. Stien fremstår med 

en noe variert tilrettelegging. På østsiden av anlegget mot hovedveien er stien for eksempel 

avgrenset mot omgivelsene av store stein og stokker som ligger i kanten av stien. På 

vestsiden er det ingen avgrensning. Flere steder virker det som om at grusen kun er kjørt inn 

og lagt ovenpå den tidligere stien uten at en har tenkt noe særlig over det. På vestsiden går 

stien tett inntil høgspentmaster. Mot nord følger stien en gamme skogsvei. Det er anlagt en 

ny bru og flere plattinger med grillplass og benker.  Fra den gruslagte stien går det flere 

mindre stier ut i terrenget. Det er helt opplagt at dette er et anlegg som fysisk sett skaper 
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muligheten for at også mennesker i rullestol kan ta seg frem langs stien, en sti som 

inkluderer de fleste seende mennesker. Den ligger i tillegg så tett på Notodden at den burde 

skape muligheten for at flere tar den i bruk. På grunn av dette berømmes stien, og den 

tildeles ”folkehelseprisen” i 2007.  Sett fra mitt perspektiv er dette interessant fordi en her 

tar utgangspunkt i helse forstått som ”god fysisk form”. Et fysiologisk resultat av fysisk 

aktivitet. Hvis en legger en annen forståelse av hva helse er og hva som gir helse til grunn for 

en tilrettelegging, ville det antakelig være helt andre perspektiver som ville avgjort om stien 

fortjente en folkehelsepris. Stillhet, indre ro og balanse er vesentlige elementer som knyttes 

til god helse. Evalueres stien i forhold til stillhet, kan man ikke argumentere for at dette er et 

anlegg som er tilrettelagt med henblikk på å skape stillhet. Langs hele stien høres trafikken 

fra hovedveien mellom Kongsberg og Notodden. Mest støy er det naturligvis på den 

strekningen hvor stien går langs med hovedveien. Høgspentledningene på vestsiden skaper 

støy både for øyet og øret. Da jeg hadde gått stien første gang var jeg skeptisk både til 

kvaliteten på tilretteleggingen og til den forståelse av helse som var materialisert i anlegget. 

Samtidig som jeg utvilsomt så nytteverdien av anlegget. Et anlegg som er enkelt å komme til, 

og som kan brukes av mange målgrupper. Et anlegg som har skapt både dugnadsånd og 

entusiasme og som for en del enkeltpersoner helt definitivt har hatt positiv betydning.  En 

mastergradsstudent ved Høgskolen i Telemark avslutter i løpet av våren 2012 sin avhandling 

om tilretteleggingen av Tinnemyra. Han har gjennomført kvalitative intervju med flere av 

brukerne av anlegget. Hans konklusjoner stemmer godt overens med mitt inntrykk. Han 

konkluderer med at bruken og tilretteleggingen omkring Tinnemyra synes å legge vekt på 

trim og mosjonsaspektene. At de kontemplative sidene ved å gå på tur mistes når et 

turområde tilrettelegges for hyppig og stor bruk, og at støy fra biler, høgspentledninger og 

søppel fortrenger naturopplevelsen. Samtidig retter han også oppmerksomheten på at 

området som helhet er inkluderende for flere brukergrupper, nettopp fordi det utgår mange 

stier med variert grad av tilrettelegging fra samme sted (Nystad 2012 in prep.)    

Stien ble lyssatt høsten 2011. Truls Corneliussen som er arkitekt252 er sentral i dette 

arbeidet. Lyssettingen er lagd slik at man ikke legger merke til den på dagtid, det er dels ført 

ledninger opp langs stammene på utvalgte trær, strømforsyningen er gravd ned slik at den 

ikke er synlig og dels satt lave lysstolper. Trærne som er valgt ut står med andre trær foran 

seg, og så er det satt opp to leddlys et stykke oppe i treet og fra lysstolpene kommer lyset ut 

gjennom 5-7 huller i stolpen slik at lyset spres ut i gangfeltet. Lyssettingen er lagd slik at lyset 

faller gjennom grenen på de trærne som står foran og skaper et skyggespill på bakken. Når 

man går på stien går man i lys og skyggespill, hvor lyset gjennom grenen skaper fascinerende 

mønster253. Det er mindre opplyste områder mellom lyspunktene, men aldri slik at en går 

helt i mørke. Denne tilretteleggingen skaper en helt egen stemning. Her skapes et rom hvor 

stien ikke avgrenses, men gjennom virkningen av lys og skygge trekkes omgivelsen inn i stien 

og stien strekker seg ut i omgivelsene. Når jeg gikk der tenkte jeg mye over det jeg 
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registrerte (og som arkitekten bak også kunne bekrefte). Her gikk folk tur på kvelden, de 

færreste løp. Vi møtte flere underveis som opplevde at det nå var mulig å gå tur i skogen på 

kvelden, og at turopplevelsen var blitt bevart nettopp fordi lyset var slik at det gav rom for 

sansning og opplevelse av skogen omkring stien. Flere av dem vi møtte gikk ¾ av turen og så 

vendte de rundt og gikk tilbake samme vei. Den strekningen de valgte å ikke gå, var 

strekningen langs med riksveien. Jeg tolket det slik at de ønsket å bli i den stemningen som 

den lengste delen av stien skaper, og unngå forstyrrelsene fra bilenes lys og lyd. Jeg var 

imponert over lyssettingen, og det var på mange måter en bekreftelse for meg på at 

tilretteleggingen har betydning for opplevelsen, for hvordan vi velger å bruke en sti (for 

eksempel til tur eller trening), og det har betydning for den relasjonen som skapes. En vanlig 

lysløype er anlagt med sikte på å gjøre stien fullt opplyst, og det skaper et helt annet rom. 

Det som ligger utenfor lysets avgrensning ligger i stummende mørke, og det er grunn til å tro 

at dette oppleves annerledes. Jeg tolker turgåernes utsagn om at de går tur i skogen på 

kvelden som at deres opplevelse er relatert like mye til stiens omgivelser som stien i seg selv. 

Videre reflekterte jeg også over hvordan jeg selv opplevde tilretteleggingen av stien som jeg 

tidligere hadde vært litt kritisk til fordi jeg opplevde at man ikke hadde utnyttet områdets 

potensial, men gjennom lyssettingen av stien hadde man skapt et rom som er ganske 

annerledes enn i dagslys.   

Stien og lyssettingen omkring Tinnemyra er for meg et godt eksempel på tilretteleggingens 

pedagogiske sider. At tilretteleggingen har betydning for hvordan vi handler i møtet med et 

anlegg, og hvordan opplevelsen formes av materialiteten og de flyktige elementene, som i 

dette tilfellet var lyset. Det blir tydelig her at det ikke kun er tilretteleggingen og stien som sti 

som er bærer av en rekke iboende kvaliteter, men situasjonene som bringer frem ulike 

kvaliteter ved både stien, omgivelsene og de flyktige elementene. Det flyktige som skapes 

gjennom lyssettingen åpner for at turgåeren, uavhengig av kulturell bakgrunn, får rom til å 

skape følelsesmessig tilknytning, stemning og mening. Vesentlig er det i denne 

sammenhengen at riksveien kuttes ut, turgåeren snur før lys og lyd fra riksveien forstyrrer 

opplevelsen. Det flyktige er avgjørende for meningsdannelsen og relasjonen som skapes 

mellom turgåeren og omgivelsene. Det flyktige gir liv til stiens iboende menings- og 

læringspotensialer. 

Iboende læringspotensial 

I ethvert møte mellom et individ og en sti i en gitt situasjon finns et læringspotensial254. 

Stiens materialitet skaper grunnlaget for læring. Den tilrettelagte stien kan leses som 

formidler av en samfunnsetablert oppfattelse av hva du skal oppleve i naturen og hvordan 

dette skal oppleves. Stiens tilrettelegging er en materialisering av samfunnets 

(forvaltningens) oppfattelse av turgåing; hva turgåing er, og hva som skal oppleves gjennom 
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turgåing. Dermed formidler den også holdninger til og oppfattelse av hva natur er, hvordan 

vi skal forholde oss til naturen, samt sammenhengen mellom kultur og natur. De flyktige 

elementene spiller inn og setter sitt preg på møtet mellom mennesket og stien. Det 

interessante her er hvilke oversettelser den enkelte gjør av de flyktige elementene, både i 

seg selv (at for eksempel mørket er skummelt) og i møtet med materialiteten.   

I en analyse av kyststien jeg foretok i 1999 ble det tydelig at kyststivandringen kan ses som et 

veltilrettelagt pedagogisk prosjekt:  

 ”En slags dannelsesreise gjennom de opplevelsene, den kunnskapen og de 

læringsmulighetene, som kulturen har bestemt er viktige; fortidsminnene, fortellingen om de 

som levde her før oss, viktige og interessante (sjeldne) planter, dyr mv. Samtidig er det også 

læringen om maktkampen om arealene, adgangen til strandsonen er et hett tema og det 

finns mange eksempel på at grunneiere har forsøkt å legge om stiene, fjerne merker osv. Det 

er læringen om campingkulturen. Hva som oppleves som ”pent” og ”stygt” preges av den 

iscenesatte natur. Stiens iscenesettelse angav på mange plan, hvordan den skulle brukes, 

hvilke handlings alternativer som var intenderte på hvilke tidspunkter. Hele stiens bevegelse 

er en fortelling om hvordan landskapet, naturen og kulturen skal oppleves. Selve 

vekselvirkningen mellom den kroppslige opplevelse og stiens iscenesettelse utgjør 

tolkningsrommet for den enkelte. Vi må skjelne mellom brukshensynet, den instrumentelle 

bruk av stien og så dens betydning på opplevelsesplanet. Stien er innrettet med øye for det 

overskuelige, velordnede og sikre.”  (Bischoff 2001) 

Nedenstående sitat er hentet fra Kulturdepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning. 

Gjennom dette blir flere perspektiv tydelige. Sitatet er innledning til et kapittel i boken som 

omhandler normer for turstier og skiløyper:    

”Turstier er traséer som vi kan ferdes på til fots. De er ryddet for vegetasjon, men grunnen er 

ikke eller i liten grad opparbeidet. De er vanligvis merket, og bredden er min. 0,5 m. Turstiene 

bør være mest mulig tiltrekkende, avvekslende og interessante, og de bør legges utenom 

kjedelige strekninger som for eksempel veier. Vi anbefaler ryddebredde på minst 1 m, slik at 

man unngår å støte borti våte greiner, og for å unngå at stien gror igjen. 

Turstiene skal være tørrest mulig, uansett årstid og nedbørsmengde, og man bør legge dem 

slik at de passerer vanskelige steder som ur, myr, elver og bekker på best mulig måte. 

Stigningen bør man fordele jevnt over lengre drag.(..) Vær på vakt mot slitasje i terrenget. 

Stien må ikke legges slik at den fungerer som en bekk i regnværsperioder. Slake traséer og en 

større bearbeiding av terrenget (man kan fjerne røtter og steiner) kan bidra til at stien kan bli 

brukt av folk som er lettere bevegelseshemmet.” (Kulturdepartementet/DN 1991, s.58)255 

Gjennom sitatet kan en få grep om en del av innholdet i menings- og betydningssystemers 

iboende pedagogikk og styrende kraft, når det gjelder turstier. Sitatet sier noe om hva som 
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skal oppleves, men også om hva som ikke skal oppleves; vi skal ikke komme for tett på 

trærne så vi blir våte, stigningen bør være jevn – underforstått så vi ikke anstrenger oss for 

mye og blir svette? Ur, myr, elver og bekker er vanskelige steder å ferdes, som vi skal 

passere på lettest mulige måte. Vi skal ikke kjede oss; veier er kjedelige. Gjennom å skjerme 

turgåeren fra de våte trærne, stigning, ur, myr, bekker, elver, evt. stein og røtter ekskluderes 

en rekke opplevelseskvaliteter. Opplevelseskvaliteter som inviterer til å bruke andre sanser 

enn synssansen og evnen til å gå.  

Stien synes primært å være bygget opp omkring synssansen. Indirekte formidler den at det 

vesentlige er å ”se”, at det er gjennom øyet at verden skal erfares. Stien er tilrettelagt slik at 

den gående kan løfte blikket, underlaget er jevnt, trær er ryddet, klopper lagt ut, evt. grus 

kjørt på. Den taktile sansen stimuleres hovedsaklig gjennom føttene, samt solen og vindens 

berøring av ansiktet. Dernest kommer det til uttrykk gjennom merkingen; blikket styrer 

retningen på bevegelsen gjennom landskapet – hvor er det neste merket? Sist, men ikke 

minst kommer dette til uttrykk gjennom de opplevelseskvalitetene det ofte fokuseres på ved 

tilrettelegging av turstier; utsikt, sjeldne planter, kulturminner; alt sammen noe som skal ses 

og betraktes. Stiens tilrettelegging skaper bestemte muligheter for den kroppslige 

opplevelsen, den legger premissene for en forståelse av hvordan naturen (i turgåing) skal 

erfares; gjennom synet og føttene. Stien støtter på den måten opp om den eksisterende 

kulturen som i høg grad er visuell og auditiv. Videre anbefales det en ryddebredde på 1 m, 

slik at man ikke skal komme borti våte greiner osv. Umiddelbart synes dette jo både 

hensiktsmessig og selvfølgelig, men går vi kritisk inn i det og spør oss hvilken betydning dette 

kan får for opplevelsen, blir det tydelig at her oppstår samtidig muligheten for at vi blir 

tilskuere mer enn vi er deltakere. Det at stien er bred, stien er slak og jevn, stien er merket 

og så videre, åpner for at vi som turgåere ikke trenger å anstrenge oss eller involvere oss – vi 

kan bli på utsiden av naturen. Satt helt på spissen blir stien som et ”underholdningsprogram 

på fjernsyn”. Man stenges ute fra det man på en eller annen måte fornemmer er den 

egentlige virkeligheten. På tross av at en går på stien kan det oppleves som om en betrakter 

det hele litt utenfra.  

Stiens iboende pedagogikk ligger i materialiteten og kan tydeliggjøres gjennom å reflektere 

over budskapene som formidles til turgåeren. Jevnfør for eksempel de perspektivene på 

betydningen av den smale kronglete stien og den brede ekstensivt tilrettelagte turveien som 

ble tydeliggjort i kapittel 6. Opparbeiding av grunnen, rydding og grusing, utjevning av 

stigning, oppsetting av bord og benker, merking og skilting er alle tiltak som vi ikke tenker så 

mye over, men hvis en tar et kritisk utgangspunkt og spør seg hva den skjulte læring knyttet 

til disse tiltakene er, kommer et mer tankevekkende bilde til syne. Den skjulte læringen 

knyttet til opparbeidingen, ryddingen, merkingen med mer er; ”du skal ikke anstrenge deg”. 

Altså er budskapet at her er det trygt å gå, og du trenger ikke bekymre deg om hvor du skal 

gå for det er merket. ”Dette er sikkert”. Stien er ryddet slik at du kan ta deg frem uten 

anstrengelser eller overraskelser. Et iboende budskap som følger som en konsekvens av at 

det skjæres bort grener og legges ut klopper mv er at vi må unngå å bli våte. Skiltingen bærer 
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med seg et iboende budskap om at du som turgåer her kan forvente informasjon og 

underholdning underveis, og at de som har tilrettelagt stien vet hva som er verdt å oppleve 

her. Det er således også en iboende fortelling om hva som er viktig kunnskap i møtet med 

naturen. Det er verdt å reflektere over de iboende budskapene fordi stiens materialitet går i 

kroppen på turgåeren, og på sikt skaper stien grunnlaget for den forståelsen turgåeren 

bærer med seg. En mulig konklusjon av en intensiv tilrettelegging kan således med rette 

være at den begrenser bruken av både kropp og intellekt. 

Tilretteleggingen av stier i nærområdene skal skape forutsetningene for at befolkningen 

kommer seg ut i naturen og få ”gode” naturopplevelser som utvikler naturforståelsen og 

tilretteleggingen skal sikre ”alles” adgang til naturen. I en håndbok fra Direktoratet for 

Naturforvaltning slås det fast at markaområdene er viktige for å skape muligheter for at folk 

kan drive friluftsliv i nærområdet: 

”I dag bor 75 prosent av Norges befolkning i byer og tettsteder. At den nære naturen ivaretas 

og utvikles for friluftsliver er avgjørende for dere muligheter for å komme seg jevnlig ut og 

utvikle forståelse for naturen.” (DN-2003 s.9).  I samme håndbok legges det vekt på 

betydningen av å skape gode muligheter for barns friluftsliv: ”Barn blir glade av å være i 

naturen. Dette påvirker trolig dere holdning til naturen videre i livet. (DN-2003 s. 21) og det 

presiseres at naturen har betydning for læring og sosialisering: ”Ut fra den betydning 

naturen har som arena for læring og holdningsskaping, skal ifølge læreplanen for 

grunnskolen, naturen i større grad tas i bruk i undervisninga. Naturen skal brukes både til 

læring og fysisk aktivitet, og elevene skal bli glade i og bidra til å ta vare på naturen.” (DN-

2003 s. 21) 

I håndboken fra 2006 står det ”Friluftsliv har avgjørende betydning for folks kontakt med 

naturen, og er viktig for å skape forståelse for natur, økologi og miljøvern. Gjennom positive 

naturopplevelser legges grunnlaget for miljøbevissthet og forståelse for de grenser som må 

settes for menneskers bruk av naturen” (DN-2006 s 2).  

Gjennom dette lille utplukket av offentlige mål og begrunnelser for friluftsliv, blir det tydelig 

at den offentlige politikken er basert på en forståelse av at den enkelte (i tillegg til mye 

annet) utvikler forståelse for naturen gjennom friluftslivet, og at denne kontakten med natur 

skaper miljøbevissthet og forståelse for økologi.  

I en pedagogisk tenkning er det mulig å tydeliggjøre en ”relasjonsmodell” for tilrettelegging 

av naturopplevelse. I en slik tenkning vil en analysere og drøfte de overordnete politiske 

målsetningene som forvaltningen har fått i oppgave å omsette. Disse målene kan grovt sett 

deles mellom mål som er knyttet til natur: bruk og vern256 og mål som er knyttet til 

menneskers bruk av og relasjon til naturen. På samme måte som læreren spiller en sentral 

rolle i forhold til å legge til rette for elevenes læring, spiller forvaltningen en sentral rolle i 

forhold til å legge til rette for menneskers naturopplevelser. Slik det er i dag skaper 
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forvaltningen de formbare fysiske rammene for naturopplevelsen gjennom for det første å 

anvende naturgitte forutsetninger (og allerede eksisterende muligheter) i et område, og for 

det andre gjennom konkret fysisk tilrettelegging. Gjennom avhandlingen har jeg vist at dette 

kun er noen av de elementene som har betydning for den opplevelsen som turgåeren får. 

Forvaltningen har ikke blikket rettet mot de iboende kvaliteter, opplevelses- og 

læringsmuligheter i stiens tilrettelegging og omgivelser. Forvaltningen har heller ikke rettet 

blikket mot brukerne (målgruppen) ut over at det er tatt hensyn til menneskers fysiske 

muligheter, og en har vektlagt å legge til rette for formidling av kunnskaper om natur og 

kultur. I kapittel 7 tydeliggjorde jeg 4 tilganger til natur; en kroppslig / fysisk, en 

kunnskapsbasert, en estetisk/poetisk og en åndelig/meditativ. Med en politisk ambisjon om 

å nå flest mulig mennesker og en erkjennelse av at forvaltningen har en nøkkelrolle når det 

gjelder å legge til rette for menneskers muligheter for å være i og oppleve natur, blir en 

tenkning om hvordan en når frem til den enkelte vesentlig. I en pedagogisk relasjonstenking 

vil en ta utgangspunkt i så vel de konkrete materielle fasiliteter som målgruppens 

forutsetninger. I forvaltningens sammenheng kan man argumentere for at målgruppen er 

alle og ingen, og at den er så vid at det blir umulig å si noe om, men tar en på alvor at det er 

flere tilganger til natur enn den kunnskapsbaserte, naturvitenskaplige og utfordrer seg til å 

tilrettelegge for en mer fysisk/kroppslig involvering, i høgere grad vektlegger estetiske / 

poetiske muligheter og tar de åndelige, meditative sidene ved naturopplevelsen på alvor, 

kan det kanskje skapes åpninger for en enda mer nyansert og differensiert tilrettelegging. 

Differensieringen av turstier er i dag knyttet til grad av fysisk tilrettelegging.   

Argumentasjonen for en stigende grad av tilrettelegging er basert på flere antakelser. For 

eksempel at mennesker er utrygge og mindre vant med å ferdes i naturen enn tidligere og 

derfor trenger mer tilrettelegging. Eller at store grupper av mennesker er blitt mer og mer 

inaktive og har bruk for tilrettelegging helt inn til dørstokken fordi det ellers er så vanskelig å 

motivere dem til å ta i bruk stiene. At flere og flere mennesker bor i byene og som en følge 

av dette er mer fremmedgjort i forhold til naturen, og at de har dårligere kunnskapsgrunnlag 

for å drive friluftsliv i dag enn tidligere. I en rapport fra Teknologirådet argumenteres det for 

at det fremtidige friluftslivet vil kreve mer tilrettelegging nettopp fordi folk har mindre tid og 

færre kunnskaper i å drive friluftsliv (Teknologirådet 2006). I en rapport fra NINA 

konkluderes det på denne bakgrunnen at det dermed kan ”bli økt behov for guidetjenester 

og annen tilrettelegging i forbindelse med utøvelse av jakt og fiske og andre aktiviteter i 

fremtiden”(NINA Rapport 143). 

Problemet er med andre ord at ferdigheter og kunnskaper for å kunne ferdes i naturen er 

svekket, og samfunnet svarer med å øke graden av tilrettelegging. Det store spørsmålet i 

denne sammenhengen er om ikke dette er en feilslått strategi. I det vi ønsker at mennesker 

skal skape en relasjon til naturen fordi vi tror på at en nær relasjon til natur fører veldig mye 

bra med seg, både i forhold til den enkeltes livskvalitet og utviklingen av de verdier og 

holdninger samfunnet er tuftet på. Da er vi også nødt til å iverksette en tilrettelegging som 

bygger opp under og styrker relasjonen mellom omgivelsene og turgåeren. En tilrettelegging 
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som forankrer turgåer i landskapet. Tilretteleggingen må fokusere på meningsdannelse som 

hvert enkelt menneske i en kontinuerlig prosess jobber med.   

De tydeligste eksemplene på at vi som samfunn vil kunne tjene på å tenke tilretteleggingen 

annerledes, er forskjellene på den smale kronglete stien og den brede rette grusete stien. I 

kapittel 6 viste jeg hvordan den smale kronglete stien forbinder mennesket med 

omgivelsene i et ”her”, skaper nærvær og flytter fokus til de nære omgivelsene. Kontrasten 

er da den brede grusete stien som er rettet ut. Den bygger opp under en annen rasjonalitet. 

Den skaper et fokus som ligger ”der” lengre fremme. Mennesket er hele tiden på vei videre 

mot noe annet. Dveler ikke, men sanker opplevelser. Den tillater mennesket å være utenfor 

omgivelsene, blott passere igjennom for å sette det på spissen.  

I det lyset er det nødvendig å kommentere dagens iver etter å tilrettelegge stier med 

universell utforming og de ulike forslagene om standardisering av turstier.  

Tilgjengelighet, trygghet, ansvar og kompetanse 

Universell utforming og tilrettelegging, økt tilgjengelighet, standardisering av stier og løyper  

er tema som får stadig større oppmerksomhet uten at de pedagogiske konsekvensene av en 

slik tilrettelegging drøftes. De hensynene som synes å være i fokus er hensyn til mennesker 

med nedsatt funksjonsevne, fysisk tilgjengelighet, næringsmessige interesser (turisme).   

Fra rundskriv T2-09 om nye Plan og bygningsloven: 

”Strategien universell utforming for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, og for å 

bidra til å unngå diskriminering er også framhevet. Universell utforming skal ligge til grunn 

for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak framheves som et nytt element. 

Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å 

fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse, og nedbygge funksjonshemmende barrierer. 

Prinsippet om universell utforming får sitt konkrete innhold i bygningsdelen av plan- og 

bygningsloven. For uteområder hvor lovens regler kommer til anvendelse, må det samme 

målet sikres ved utarbeiding av planer. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår er et annet 

viktig hensyn i planleggingen. ” (Side 3 i rundskrivet) 

”Regjeringen foreslår å skjerpe reglene om tilgjengelighet slik at det kreves universell 

utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Krav til universell 

utforming gjelder både nye og eksisterende bygg rettet mot allmennheten. 

Universell utforming er utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle 

mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell 

utforming. Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse 

ved å fjerne eksisterende barrierer og hindre at ny oppstår. Mens tilgjengelighet kan oppnås 

gjennom spesielle løsninger, forutsetter universell utforming at hovedløsningen skal 

imøtekomme alle brukerbehov”  (Ny Plan og Bygningslov 1.juli 2010). 
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Den politiske ambisjonen er naturligvis prisverdig, men jeg savner grundigere 

konsekvensanalyser av hvilken betydning universell utforming av turstier har for den 

relasjonen til naturen som skapes. Tas funnene i denne avhandlingen på alvor, er det 

åpenlyst at universelt utformete turstier skaper en økt distanse mellom turgåer og 

omgivelser. At tilretteleggingen skaper et filter mellom turgåer og omgivelser. Når det i 

tillegg fokuseres på å formidle kunnskaper om natur og kultur, forsterkes en av tilgangene til 

naturopplevelsen, den ”kunnskapsbaserte”, mens de tre andre er fullstendig fraværende. 

Hvis vi skal ta på alvor at det er en følelsesbasert, meditativ eller åndelig tilgang til naturen 

som er felles for alle, tenker jeg at det er vesentlig å stille spørsmålet og hvordan vi skal 

tilrettelegge hvis vi ønsker en helt annen fortelling. Hvordan ville tilretteleggingen da være? 

Et tankeeksperiment kunne være en tilrettelegging for at mennesker skal gjenoppleve å 

være forbundet med verdensaltet, en tilrettelegging for meditativ og følelsesmessig 

samhørighet med landskapet, naturen og kulturen, før og nå etc. I et modernitetskritisk 

perspektiv hvor mennesket søker tilbake til noe opprinnelig, noe ekte og hvor mange søker 

rotfeste i et komplekst samfunn preget av en rekke (eksistensielle) livsstilssykdommer som 

stress, utbrenthet, selvmord blant unge, fedme innaktivitet osv. Er det kanskje det 

”menneskelige” eller ”eksistensielle” vi trenger å tilrettelegge for?  

En slik tilrettelegging skulle da vektlegge en sti som forankrer mennesket i landskapet, en sti 

som senker farten og fastholder den vandrendes fokus på det nære. Dette vil forutsette at 

det anvendes et toppdekke som er stille og som er forbundet med omgivelsene. Det vil 

forutsette at stien er smal og følger terrenget. I det stien skal merkes er det helt avgjørende 

hvordan merkingen utføres, slik at den understøtter opplevelsen. Kanskje er det også viktig å 

tilrettelegge mer skånsomt av hensyn til fastboende og vektlegge deres daglige bruk av 

naturen frem for en tenkning hvor tilretteleggingen er rettet mest mot turister. 

Hverdagsfriluftslivet er sentralt når menneskers relasjon til naturen er i fokus, og jeg tar for 

gitt at den politiske ambisjonen er rettet mot mennesker i Norge og deres hverdagsliv, og i 

det lyset blir det viktig å legge til rette for at mennesker har muligheten for å gå den samme 

stien igjen og igjen, at stien skaper en forbundethet med omgivelsene, samt at målet med 

tilretteleggingen fokuserer på ulike tilganger til naturen. Med dette vil jeg blott sette fokus 

på hvor annerledes det går an å tenke mål for tilrettelegging og hvilke hensyn som kan være 

i fokus. Dermed ønsker jeg også å sette opp en kontrast som kanskje kan tydeliggjøre 

hvordan forvaltning og tilrettelegging i dag er preget av en bestemt måte å tenke på, som i 

høg grad synes preget av en diskursiv, naturvitenskaplig bevissthet.  

Et ofte anvendt begrep i forbindelse med tilrettelegging av turstier er ”tilgjengelighet”. Det 

synes å være en utbredt forestilling om at jo bredere stien er og desto mer universelt 

utformet den er, jo mer tilgjengelig blir naturen. Min avhandling peker på en annen og 

videre betydning av tilgjengelighet som fører med seg en annen tenkning i forhold til 

tilrettelegging. Skal naturen være tilgjengelig for det enkelte menneske, krever det en 

fornyet refleksjon omkring begrepet som tar utgangspunkt i en forståelse som favner både 

det fysiske og det mentale. Det er klart at hvis vi kun vurderer om et område er fysisk 
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tilgjengelig. Hvis vi ikke tenker over at den fysiske tilrettelegging kan ha den effekt at 

naturen faktisk gjøres mindre tilgjengelig. At den fysiske tilrettelegging kan skape et filter 

mellom den som vandrer og omgivelsene som stenger den vandrende ute og reduserer 

omgivelsene til en utsikt. I lyset av min avhandling blir det vesentlig å løfte frem en 

forståelse av tilgjengelighet som inkluderer enkelte menneskets forutsetninger for å sanse 

og ta inn naturen og skape sin relasjon til naturen. 

En av mine samtalepartnere setter fokus på verdien av å ferdes uten høg grad av 

tilrettelegging: ”Jeg tror det er veldig viktig at folk kan få lov til å tenke litt sjøl fordi du kan si 

at når du går her så behøver du ikke å tenke sjøl det eneste som du må tenke på er å følge de 

blå – det er den eneste tanken du behøver å ha men altså tilrettelegging det er flott men jeg 

trur det er viktig at når du er ute så må du få lov å tenke sjøl altså og da blir turen verdifull – 

langt mer verdifull enn å følge en opptråkket sti med blå merker som du ikke må miste for alt 

i verden. Det blir for ensretta.”257 

I sitatet settes fokus på betydningen av ”å tenke sjøl”. Søren opplever at turen blir mer 

verdifull for ham når turen krever mer av ham enn å følge de blå merkene. Slik jeg tolker 

ham tydeliggjør han verdien av mestringsopplevelsen som også er forbundet med det å være 

trygg og ha overskudd til å løsrive seg fra det tilrettelagte og forutbestemte. Dette handler 

om den enkeltes kompetanse, trygghet og overskudd i situasjonen. Jeg mener også at sitatet 

viser hvor lite som skal til for at mennesker kan oppleve mestring, og jeg får lyst til å spørre 

hvordan du skal oppleve mestring i et landskap hvor ansvaret er tatt fra deg? I et landskap 

hvor stien er merket og fortellingen allerede strukturert.  

Det sies ofte at merkingen gir trygghet og er nødvendig fordi mange er utrygge. Slik jeg ser 

det er trygghet et ord som er lett å bruke, men vanskelig å skape. I forbindelse med 

tilrettelegging av turstier finns det en utbredt oppfattning om at tilrettelegging og merking 

skaper trygghet. Det etterlater oss med en forståelse av trygghet som noe ytre, noe som 

finnes der ute. Jeg vil imidlertid argumentere for at trygghet er en indre følelse som skapes 

gjennom en opplevelse av overensstemmelse mellom krav og kompetanse. Naturligvis kan 

det argumenteres for at en merket tursti gir turgåeren en umiddelbar oversikt og kontroll 

over situasjonen, hvilket er korrekt. MEN hvis målet er at mennesker skal skape en relasjon 

til naturen som gjør at de opplever mestring og trygghet i møtet med naturen mener jeg at 

et vesentlig poeng er å jobbe mot å skape en grunnleggende kompetanse hos den enkelte 

fremfor å flytte ansvaret fra den enkelte til omgivelsene. I en iver etter å legge til rette for 

flest mulig, finnes også risikoen for en ytterligere svekkelse av kompetanse hos den enkelte.  

Oppsummering av kapitlet 

Forvaltningen legitimerer seg selv ved sin faglige ekspertise og sin såkalte objektivitet og 

nøytralitet. Gjennom denne legitimeringsakten forblinder forvaltningen samtidig sin 

mulighet til å reflektere over egen ideologi, idet ”man” opplever seg som nøytrale. 
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Avhandlingen viser at dimensjonene som er satt til siden er vesentlige for opplevelse og 

interesse av turstier og dermed må gjøres relevante ut fra friluftslivsforvaltningens 

samfunnsoppgave. Kapitlet leder frem til å tydeliggjøre behovet for en revitalisering av 

forvaltningen, en påkrevd refleksjon over forvaltningens selvforståelse og videre innføringen 

av en kritisk didaktisk relasjonstenkning og pedagogisk refleksjon knyttet til tilretteleggingen 

av turstier. Gjennom en slik tilnærming vil det være mulig å lyse opp de fenomener og 

relasjoner til fenomener som blir satt i skyggen og mer eller mindre ubevisst gjort irrelevante 

av forvaltningen. Fordi de er ”subjektive”, ikke kvantifiser- og målbare i en 

objektivitetsterminologi. Forvaltningens selvforståelse må utvides til ikke kun å være 

forvaltere av naturen, men også forvaltere av menneskers opplevelser.  

Jeg har vist at forvaltningens konkrete omsetning av politiske målsettinger får en pedagogisk 

funksjon i møtet med mennesker. Når forvaltningen bygger på et naturvitenskaplig, 

positivistisk kunnskapssyn, som omsettes og materialiseres i turstiene, skaper det en lang 

rekke pedagogiske konsekvenser som gjennom didaktisk analyse og refleksjon kan 

tydeliggjøres. Idet forvaltningens verdisyn materialiseres i stiene og skaper grunnlaget for 

menneskers opplevelser, blir forvaltningens pedagogiske sider tydeligere.  Stiens iboende 

pedagogikk tydeliggjøres og problematiseres. Tilretteleggingstiltak som utjevning av 

terrenget, oppsetting av bord og stoler, grusing, skilting tar vi for gitt og tenker på som et 

gode, men en kritisk didaktisk relasjonsanalyse vil avdekke den skjulte læringen knyttet til 

tilretteleggingen.  

Et vesentlig poeng i denne sammenhengen er at forvaltningsrasjonaliteten som 

tilretteleggingen av turstiene bygger på er tuftet på et verdigrunnlag som står i klar kontrast 

til fenomenologiens tilnærming. Blikket på tilretteleggingen av turstiene viser hvordan man 

er opptatt av det målbare; ryddebredde, fremkommelighet, merking, underlag etc. - men i 

mindre grad vektlegger hvordan turgåeren skal forholde seg til opplevelseskvalitetene: der 

har man nesten ingenting å si. Dette blir aksentuert av tanken om universell tilrettelegging. 

Refleksjonene omkring universell utforming og standardisering av turstiene illustrerer 

forskjellen mellom en naturvitenskaplig rasjonalitet, hvor man etterstreber ensrettete 

retningslinjer for å kunne gi felles og universelle rammer for tilretteleggingen og en 

fenomenologisk, som vil erkjenne, og aksentuere, vise til, egenart, variasjon, situasjon og 

stemning.  

Konklusjonen her er ikke at en ikke skal tilrettelegge, men at det sentrale er å reflektere over 

hvilke opplevelser det er en ønsker å tilrettelegge for. Det er en klar tendens til at den 

kunnskapsbaserte tilgangen til naturen er vektlagt i forvaltningen av turstiene, og at de tre 

andre tilgangene er mer eller mindre fraværende. Dette er ikke kun tankevekkende, det 

understreker også forvaltningens fokus og tydeliggjører de dimensjonene det ikke i 

tilstrekkelig grad tas hensyn til i tilretteleggingen av turstiene.  

Jeg tar til orde for en pedagogisk refleksjon rundt tilretteleggingen, som tar også de andre 

tilgangene til naturen på alvor. Spesielt den følelsesmessige, meditative og åndelige 
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tilgangen som synes felles for de fleste. Mot slutten av kapitlet problematiseres 

opplevelsesmessige konsekvenser av universell utforming av turstier. Her tydeliggjør jeg 

flere uheldige konsekvenser av en ekstensiv tilrettelegging, hvor det vesentligste er at 

ansvaret flyttes fra den enkelte til fellesskapet. Tryggheten reduseres til noe ytre, noe som 

finnes i omgivelsene, og mulighetene for mestringsopplevelser reduseres, hvilket i tillegg 

medfører en svekkelse av kompetansen hos stadig flere mennesker. En konsekvens av denne 

tydeliggjøringen bør være en grundigere og mer tverrfaglig refleksjon omkring tilrettelegging 

generelt og spesielt for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.  

 

 

 

  



215 
 

10 Oppsummering og konklusjon 
Å studere stiene i landskapet er langt mer enn en akademisk øvelse. Det er å kaste seg inn i 

kompleksiteten i menneskers levde og levende liv, historiske og kulturelle omstendigheter, 

naturens mangfold, bevegelse og endring. Ettersom verken sti, landskap, kontekst, 

materialitet eller kropp er statiske, faste, entydige, er alle disse elementene alltid i 

bevegelse, alltid i ferd med å formes og forandres.   

De opplevelsene og erfaringene som beskrives i denne sammenhengen, er således 

øyeblikksbilder av situasjoner og opplevelser på en tursti ved kysten. Rent fenomenologisk 

mener jeg opplevelsene og erfaringene er gjeldende for hva mine samtalepartnere uttrykker 

der og da i den aktuelle sammenhengen. Således er de gjeldende for menneskets måte å 

være i verden på, som alltid er situasjonell, stedlig og her og nå, og således allmenn. Jeg 

mener de kan skape grunnlaget for en dypere forståelse, nyansering av og refleksjon 

omkring hvordan vi strukturerer og former våre felles fysiske omgivelser på turstiene, og 

hvilken betydning dette har for menneskers sansning, persepsjon og meningsdannelse.   

Det bildet som tegner seg av en sti sett med mine samtalepartneres blikk, er i høy grad 

fokusert på de iboende kvaliteter en sti rommer og de stemninger den skaper hos den som 

går stien. En sti oppfattes som mer enn en fysisk fremtredelse. En sti er en forbindelseslinje 

mellom det fysiske, det følelsesmessige, det handlingsrettete, det felleskulturelle og det 

forgangne. Slik sett ser det ut som at stien er langt mer enn en trasé for ferdsel til fots som 

er ryddet for vegetasjon, lite opparbeidet og vanligvis merket når vi spør det enkelte 

menneske. 

En sti er kjennetegnet ved at: 

 Den er smal (30-40 cm), det vokser gress og lyng langs kanten og det kan være røtter 

og stein inn imellom. 

 Man ferdes til fots 

 Den gir trygghet og fellesskapsfølelse 

 Den er en mulighet og en veiviser til steder og opplevelser 

 Den forbinder fortid og nåtid og gir oss en plass i helheten 

 Vi bærer ofte stiene med oss gjennom livet, enten konkrete stier fra steder vi liker å 

være, eller en bestemt type sti som vi oppsøker de nye stedene vi kommer. 

Mine samtalepartneres tanker om hva en sti er viser også at vi når vi går på en sti går inn i en 

helhet, hvor det fysiske, kroppslige, følelsesmessige og kulturelle spiller sammen.  

I kapittel 5 tydeliggjorde jeg bruddstykker av stienes historiske forankring, og viste hvordan 

kultur og samfunnsliv, menneskets brukende omgang med naturen til en hver tid 

materialiseres i stiene. Det som har blitt tydelig gjennom vandringene er hvordan vårt 

forhold til naturen, holdninger, verdier, kultur og handlingsformer materialiseres i stiene. Jeg 

ser og leser stiene som materialiseringer av kulturen i naturen. De ulike historiske lagene 
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forteller om kulturens materialisering i sin tid. Stienes utvikling beskriver til sammen 

utviklingen av samfunnet opp gjennom tiden, fra de første menneskene inntok landet til vår 

tids universelt tilrettelagte stier. Stiene er således alltid midlertidige, de skapes og 

gjenskapes både som fysisk realitet og som kulturell konstruksjon igjen og igjen gjennom 

menneskers kroppslige handlinger og væren på stien. 

Stiene er på en side kultur, de er materialiseringer av ulike måter å forholde seg til natur på, 

samtidig er stien skapt i og av natur. Forholdet mellom natur og kultur tydeliggjøres gjennom 

stiene og vår bruk av stiene. 

Forståelse av hvordan fortid og erindring er knyttet til materialiteten er vesentlig fordi det 

sosiomaterielle er med på å skape minnefellesskap, det er det som forankrer mennesket 

både i landskapet og i historien. Gjennom den felles historie som kroppsliggjøres i hver 

enkelt gjennom sti, landskap og historie, bindes trådene i både lokale, regionale og nasjonale 

fellesskap.  

Avslutningsvis i kapittel 5 har jeg tydeliggjort relasjonen mellom menneske, natur og kultur. 

En dynamisk relasjon som alltid er i bevegelse. I det øyeblikk at vi forstår stien og landskapet 

som materialiseringer av det felleskulturelle og historiske, åpner vi samtidig for å forstå 

turen som en dialog den enkelte turgåer fører med fellesskapet, kulturen, sosialiteten og 

naturen.  Den kroppslige forbundethet med verden skaper i et gjensidig tilbakevirkende spill 

av sansning og persepsjon grunnlaget for menneskets forståelse av både naturen og 

kulturen. Stien går i kroppen på oss og skaper forbindelseslinjene til både naturen og det 

menneskelige sosiale fellesskap og kulturen, den verden vi opplever og erfarer er således så 

vel en menneskelig verden som en naturlig.   

Jeg var i utgangspunktet opptatt av kyststien som sosiomaterielt handlingsfelt, mitt fokus 

har i første rekke vært på stien som anlegg og den bearbeidede materialiteten. I samtalene 

kommer det frem mange perspektiv på stien som sosiomaterielt handlingsfelt. Mitt fokus var 

i utgangspunktet rettet mot den bearbeidede naturen, men underveis vokser det gradvis 

frem en tydeligere forståelse av sammenhengen mellom natur og kultur på stien.  

 stiens materialitet er et samspill av natur og kultur 

 stien og materialiteten formes gjennom kroppslig og sosial praksis 

 opplevelse kroppsliggjøres gjennom et samspill mellom sansene i møtet med 

materialiteten  

 stien og stiens omgivelser er i forandring hele tiden og trer frem på ulike måter 

avhengig av de flyktige elementene 

I min forståelse av stien som handlingsfelt er det som sagt ikke et skille mellom natur og 

kultur. Stien som handlingsfelt består nettopp av det vi kan forstå som natur i en bearbeidet 

og ubearbeidet form. Det sosiomaterielle forstått som den bearbeidede naturen knytter seg 
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til det samfunnsmessige, men den menneskelige kroppsliggjøring og meningsdannelse er 

samtidig nært knyttet til naturen og de flyktige elementene i stilandskapet. 

Merkingen av stien er et sosiomaterielt element i stien som skaper sentrale forutsetninger 

for hvordan den vandrende ferdes og handler på stien. Merking er en balansegang mellom å 

skape og begrense muligheter. Det ligger en dobbelthet i merkingen som gjør den til både et 

onde og et gode. Betydningen av merkingen har flere viktige sider som hver for seg og i 

samspill skaper grunntonen i vandreturen på kyststien. Det kommer klart frem at det er 

positive sider knyttet til merking av turstier. De positive sidene er at: 

 merking skaper trygghet for den som vandrer  

 merking leder den vandrende til bestemte steder, i riktig retning, den viser hvor det 

er lov å ferdes gjennom hyttefelt mv. 

 merking er et gode fordi den leder oss gjennom sårbare naturområder slik at vi 

bevarer naturen best mulig 

Men det kommer også frem flere negative eller utfordrende sider ved merkingen: 

 merkingen styrer og forstyrrer den vandrende, den flytter fokus fra omgivelsene til 

neste merke, på en måte som overdøver eller forstyrrer andre opplevelsesmuligheter 

 merking er en autoritet som gjør det vanskeligere å bryte med stien 

Merkingen utgjør i seg selv et symbolsk inngrep i naturen, som med nødvendighet (?) bryter 

med og visuelt stikker av fra naturen. Vi blir minnet om at vi tar del i et prosjekt som er før-

strukturert. Den som tenker seg et annet prosjekt, må overse merkingen, og sløser energi på 

dette: å ikke se det vi ser, når vi ikke ønsker å se det. Merking skaper en rytme, og det er 

tydelig at den måten merkingen er gjennomført på enten kan understøtte eller bryte rytmen 

til den vandrende. Idet merkingen blir overgjort eller krever vår oppmerksomhet brytes 

rytmen. I det vi ikke legger merke til merkingen, men den kun understøtter den vandrendes 

rytme, understøtter den opplevelsesmulighetene og krever ikke den vandrendes 

oppmerksomhet.  

Annen tilrettelegging i form av bruer, trapper, gelender, grusing bringer frem spennende 

perspektiver på hvordan den vandrende tolker det landskapet og den tilretteleggingen som 

kommer han eller hun i møte. Når vi kommer vandrende på stien tolker vi hurtig de ulike 

landskapene som kommer oss i møte. Er det et hyttelandskap tolker vi tilretteleggingen som 

en del av hyttelandskapet, og dermed synes det å være en større aksept av mer ekstensiv 

tilrettelegging enn hvis den samme tilretteleggingen hadde vært andre steder i mindre 

bebygget terreng. Langs kyststien inngår således kulturlandskap (jordbruk), hyttelandskap, 

og mer urørte landskaper i stilandskapet, og vi forholder oss til de ulike landskaper og setter 

den materialiteten vi møter i relasjon til det landskapet de er en del av og tolker den i lyset 

av dette. En enkelt tilrettelegging skiller seg ut, og det er bruen som er bygget opp rundt et 

svaberg. Denne tolkes som en del av det man kanskje kan kalle opplevelseslandskapet. En 
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tilrettelegging som skal gi den vandrende både en estetisk opplevelse og bringe den 

vandrende tettere på havet, samtidig som den er en praktisk tilrettelegging som bringer den 

vandrende forbi et svaberg som ellers ville vært vanskelig å forsere.  

Når vi vandrer på stien tolker vi stedene vi passerer i lyset av våre tidligere erfaringer, i lyset 

av de landskapene vi bærer med oss. To forståelser av sted blir tydelige gjennom samtalene, 

den ene er forståelsen av stedet gjennom de handlingene vi foretar oss, som for eksempel 

det stedet vi spiste lunsj. Den andre forståelsen av sted er knyttet til når vi oppfatter noe 

som et sted uavhengig av våre egne handlinger og når vi i utgangspunktet ikke har noen 

tilknytning til stedet. Det kan se ut som at vi lar det som kommer oss i møte med mening ut 

fra våre tidligere erfaringer, forestillinger og verdier. At stedet tolkes og skapes i en 

kombinasjon av vår forforståelse og stedets materialitet. 

Stiens kvaliteter er av vesentlig betydning for den relasjonen som skapes mellom den 

vandrende og omgivelsene. Den brede rette stien og den smale kronglete stien er uttrykk for 

to ulike måte å relaterer seg til omgivelsene på.  

Den brede stien:  

 flytter fokus fremover, utover  

 gir en større distanse til omgivelsene  

 øker den vandrendes tempo   

 gjør at gang rytmen er jevn (enkelte vektlegger det monotone og distanserte)  

 oppmerksomheten er ofte på annet enn turen og naturen, som for eksempel de 

hverdagslige tingene, jobben 

 

Den smale kronglete stien: 

 skaper nærhet og knytter oppmerksomheten til de nære naturomgivelsene 

 senker den vandrendes tempo  

 gjør at gang rytmen er vekslende,  

 følger bevegelser i landskapet 

 oppmerksomheten er rettet mot de nærere omgivelsene, og fokus veksler mellom å 

være inn og ned og frem og utover    

Stienes kvaliteter betinges også av underlaget. Et underlag som er en naturlig del av 

omgivelsene, skaper en sammenheng mellom sti og omgivelser. Et underlag som skaper en 

grense eller et filter mellom sti og omgivelser, skaper også en grense eller et filter mellom 

den som vandrer og omgivelsene. Den opplevde avstanden mellom den som vandrer og 

omgivelsene var størst på den brede grusete stien og minst på den smale kronglede stien 

hvor underlaget var jordbunn, gress, sand etc.  Grus skaper lyd. Når vi går på gruset sti 

skapes en lyd fra stegene våre som dels skaper en monoton rytme, en rytme som driver oss 

fremover og dels skaper et lydrom som øker distansen mellom naturen og den som vandrer. 
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De flyktige elementene fyller sansene og fyller rommet mellom mennesket og omgivelsene. 

Det er gjennom de flyktige elementene at vi strekkes ut i omgivelsene, og materialiteten gis 

liv og ulikt uttrykk gjennom skift i det flyktige. Lys og farger skaper stemning, lyd skaper 

fokus, rytme og puls. Lydene tolkes i forhold til landskapet som stillhet eller støy, alt etter 

om den som hører tolker lyden som hørende til lydskapet. Stillhet er da ikke fravær av lyder, 

men refererer i høgere grad til den indre stillheten vi opplever. Det taktile har betydning for 

relasjonen. Føttene som det direkte berøringspunktet med stien har betydning for den 

relasjonen som skapes til omgivelsene. Vinden kjennes på kroppen og har betydning for hvor 

intenst vi sanser omgivelsene og fremhever kontrastene i landskapet. Solens stråler kjennes 

og skaper bestemte stemninger og modus hos den vandrende. Variasjonen og kontrastene 

skaper stemning og liv. Det flyktige er et viktig grunnelement i opplevelsen, som gir 

materialiteten liv og fyller rommet mellom vandreren og omgivelsene. Gjennom kroppen 

sanser vi lys, lyd, lukt og den direkte berøringen med underlaget, vinden og temperaturen, 

kanskje allerede før vi fanger inn detaljene med synet.  

Vi fanger inn de stemningene som de flyktige elementene skaper eller understreker i 

samspillet med materialiteten, og det påvirker oss.  Opplevelsen i naturen må betegnes som 

en multisensorisk enhet, og det er tydelig av materialiteten spiller sammen med de flyktige 

elementene og påvirker relasjonen mellom den vandrende og omgivelsene. Den verden den 

vandrende møter på stien, stiens faktisitet er en helhet som kan studeres som et samspill 

mellom materielle og flyktige elementer. Faktisitetsbegrepet mener jeg er et godt begrep å 

anvende om denne helheten, og begrepet brukes da om ”det faktiske”, ”det som er”, som 

den vandrende forholder seg til på stien av så vel materielle som flyktige elementer. 

Faktisitet er tenkt som et dynamisk begrep som fanger de faktiske forhold til enhver tid.  

Det er fristende å tenke at når alt nå oppløses i dynamiske og foranderlige prosesser og 

menneskene som vandrer er forskjellige og speiler opplevelsene i hver sin subjektive 

opplevelse og personlige historie, blir det umulig å si noe konsistent om mennesker, stier og 

naturopplevelser, men det vesentlige er å komme nærmere betydningen av de ulike 

elementene i helheten for å kunne si noe om betydningen av tilrettelegging og forvaltning av 

turstier. Ikke å finne en bestemt fasit.  

Menneskets møte med turstien i kapittel 7 tok utgangspunkt i en kort redegjørelse for 

forståelsen av kroppen som biokulturell. Hvilket betyr at kroppens utvikling må ses som 

avhengig av så vel biologiske som kulturelle prosesser. Denne forståelsen av kroppen er en 

vesentlig og grunnleggende forutsetning for å kunne gripe samspillet og den prosessen i den 

enkelte som møtet med stien og stiens omverden er. Det samspillet mellom den enkelte, 

den enkeltes bakgrunn, tidligere erfaring og det som kommer oss i møte på stien er deler av 

en kontinuerlig erfaringsprosess i hver enkelt av oss.  

Turen kan studeres som en dialog, og en erfaringsprosess mellom menneske, sti og 

omgivelser. Den livslange erfaringen, den relasjonen til naturen vi hver især har 

kroppsliggjort gjennom et langt liv, har betydning for de opplevelsene vi får i møtet med 
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kyststien. Gjennom våre sanser tar vi inn stien og stiens omgivelser og relaterer dem bevisst 

og ubevisst til vår tideligere erfaring.  Vi knytter våre egne liv og felles erfaringer til stien. I 

den prosessen hvor vi går stien til fots sammen går vi oss for det første inn i landskapet og 

gjør oss gradvis kjent. Vi speiler det vi sanser og ser i våre egne tidligere erfaringer bevist og 

ubevisst. Vi henter minner frem om steder vi har vært tidligere som på en eller annen måte 

har fellestrekk eller sterke kontraster til der vi er nå. Barndommens eller oppvekstens 

erfaringer med natur skaper en klangbunn i den enkelte som synes å være avgjørende for 

våre opplevelser og relasjon til naturen. Barndommens naturrelasjon forsterkes for mange 

av mine samtalepartnere gjennom deres valg av utdanning og yrke som nok er med til å 

rette fokus, men slik jeg tolker samtalene er det ikke utdanningen som sådan som skaper de 

betydningsbærende elementene i møtet med naturen. Der ser ut til å være 4 tilganger til 

naturen og omgivelsene som har betydning for våre opplevelser: 

 En konkret kunnskaps- og forståelsesbasert tilgang  

 En fysisk kroppslig tilgang  

 En estetisk tilgang 

 En følelsesmessig, poetisk, søkende, meditativ, åndelig tilgang  

Den konkrete, kunnskapsbaserte tilgangen er karakterisert gjennom en genuin undring og 

interesse for hvordan naturen henger sammen eller hvordan landskapet har vært brukt til 

ulike tider. Fokus er i høg grad på å oppdage og forstå hva en ser – landskapstyper, 

kulturspor, planter, dyr, fugler, bergarter og så videre. Denne tilgangen er den som er vektet 

i vårt samfunn. Det synes å være en klokketro på kunnskap og på menneskets fornuft. 

Logikken er ganske enkel; når mennesker får kunnskap om naturen, vil de forstå mer og 

dermed også ta bedre vare på naturen. Som jeg viste i kapittel 5 er kunnskapens stier en 

materialisering av tanker og ideer som fester seg i det norske samfunnet i perioden fra 1980-

tallet og ut over på 2000-tallet.  

Den andre tilgangen som også er tydelig i tilretteleggingen av turstiene er den kroppslig – 

fysiske tilgangen. Den er karakterisert ved at fokus er rettet mot det fysiske; å gå langt til fots 

eller på ski, svette og slite. Det er det anstrengende, gode slitet som gir åpningen for de gode 

opplevelsene og tilfredsstillelsen ved å være ute. Aktiviteter og handleformer som er fysiske, 

krever utholdenhet, koordinasjonsevne og liknende. (For eksempel klatring, padling, seiling, 

skikjøring). Også når det gjelder denne tilgangen er den i noen grad preget av 

kunnskapssamfunnet og troen på den sunde fornuft. Folkestiene som jeg nevnte i kapittel 5 

er et godt eksempel på en materialisering av en kunnskap om behovet for fysisk aktivitet i 

befolkningen.    

Den estetiske tilgangen er karakterisert gjennom fokus på former, farger, strukturer, lys og 

linjer og rytmer i landskapet. Naturen er en fortelling, og gjennom de estetiske 

dimensjonene skapes relasjonen mellom menneske og natur, og opplevelsen får dybde. Man 

er nærværende, tilstede i omgivelsene gjennom en sansning av estetiske former og 

bevegelser i landskapet. Oppmerksomheten er rettet mot blomstenes farger og samspillet 
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med omgivelsene, eller formene på svabergene og hvordan de spiller sammen med havet i 

en bevegelse som drager. Denne tilgangen synes primært å være vektlagt i en tidlig fase av 

tilretteleggingen, når en velger ut områder stier skal tilrettelegges.  

Den siste tilgangen som ble tydelig er den følelsesbaserte. Denne tilgangen var felles for alle, 

og her var det naturligvis variasjon i hvordan dette kom til uttrykk hos hver enkelt. Noen 

formulerte det som en relasjon til og opplevelse av de åndelige dimensjonene i møtet med 

naturen, å være en del av en helhet og en kraft som er større enn meg. Andre uttrykte det 

som en meditativ erfaring med vekt på den tilstanden de selv var i og i relasjon til 

omgivelsene. Dette går også på opplevelsen av å ta inn naturen, stemningene, være åpen og 

bli en del av omgivelsene. Flere beskrivelser ligger nært beskrivelsen av flyt opplevelser. De 

følelsesmessige beskrivelsene har fokus på stemninger, å bli beveget og berørt av naturens 

lys, lyder, rytmer og landskaper. Lys synes å være sentralt for stemningen som skapes og for 

hvilke følelser som fremkalles. Den følelsesmessige tilgangen synes i tillegg å ha en 

tilknytning til barndommens landskap. Det ser ut som vi bærer barndommens landskaper 

med oss, og de skaper en klangbunn i oss og synes å være et referansepunkt som nye 

naturopplevelser blir speilet i. Følelsene forbinder vår livshistorie med det vi møter i nået. Vi 

opplever kontinuitet og sammenheng i eget liv. Følelsene har en forbindelsesfunksjon 

mellom mennesket og omgivelsene. Følelsene forbinder det kroppslige og det mentale, det 

ytre sansbare med det indre sansbare. Assosiasjoner vekker følelser bærer kimen i seg til det 

overskridende og transendente i relasjonen mellom mennesket og omgivelsene. I det 

følelsesmessige, empatiske møtet med landskapet, åpnes slusene for nye, overskridende 

opplevelser – av altet, det guddommelige, de estetiske rytmer og hva det måtte være.    

Hvor de tre første tilganger synes å være synes å være knyttet til den enkeltes barndom, 

livshistorie og personlighet, er den fjerde følelsesmessige felles for alle. I en kritisk didaktisk 

tenkning omkring tursiter er dette et poeng som bør løftes frem. Inndelingen kan brukes 

som utgangspunkt i en didaktisk analyse av mål og muligheter i relasjon til konkret 

tilrettelegging. De tre første tilgangene utgjør allerede i dag en vesentlig del av fundamentet 

for tenkningen knytte til tilretteleggingen, mens den følelsesmessige er fraværende.  I en 

didaktisk analyse som skal ta høgde for hvordan mennesket forbindes med omgivelsene og 

hvordan de følelsesmessige sidene i relasjonen løftes frem, vil en analyse av stiens forløp 

(bredde, kurver, forankringspunkter mv.), underlaget, eventuell merking og så videre være 

sentral.  

Stiens materialitet skaper tause forventninger til turgåeren om hva som skal foregå her, hvor 

vi skal ferdes i landskapet, hva vi skal oppleve og hvordan vi skal oppleve. Samlet sett har 

våre følelser, vår bakgrunn og tidligere erfaring, vårt formål, fokus og forventninger 

betydning for den mening vi skaper i møtet med stien. Den tidligere erfaringen er sentral for 

de formål og hensikter vi har med turen. Formålet med turen retter vår oppmerksomhet. Er 

vi på jakt har vi en annen oppmerksomhet enn hvis vi er ute på joggetur eller sanker bær og 

sopp.  
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Forventninger er en avgjørende kraft som har betydning for om vi opplever turen som en 

god tur, om vi får innfridd våre mål med turen og om turen bidrar til å skape mening og indre 

ro. Forventningen skapes gjennom våre indre tanker om oss selv, gjennom våre tidligere 

erfaringer med å være på tur, med turstier, med kysten og så videre.  Forventningene spiller 

inn på flere områder. Våre forventninger til oss selv. Våre forventninger til de andre. Våre 

forventninger til stien og naturen. Forventningene skaper vi hver især på bakgrunn av våre 

egne tanker om oss selv, de skapes av den informasjonen vi har tilgjengelig om det stedet vi 

skal gå på tur. Hvis det oppstår et sprik mellom det vi hadde forventet og det vi møter, kan 

det endre avgjørende på utbyttet av turen, altså om vi opplevde det som en meningsfull og 

”fin tur”.   

Samtalene jeg har hatt har åpnet for spennende perspektiver som har bidratt til at jeg har 

fått en dypere forståelse av samtalepartnernes naturopplevelse. Mitt materiale har åpnet 

for nye perspektiver på hvordan vi kan forstå naturopplevelsen som en kroppslig og 

personlig prosess. Naturopplevelsen fremstår som menneskets opplevelse av sin 

forbundethet med naturen (som strekker seg ut i universet). Gjennom den kroppslige og 

følelsesmessige relasjon som skapes i møtet med naturen forbindes mennesket med 

naturen. I kapittel 5 siterte jeg Merleau-Ponty´s forståelse av naturen, men gjentar det her 

fordi jeg mener at det er akkurat dette mine samtalepartnere har beskrevet. Natur er det 

som vi mennesker ser og gjenkjenner som det som skaper grunnlaget for menneskelig liv og 

menneskelig kultur. Naturen i oss har en relasjon til naturen utenfor oss, og naturen utenfor 

oss åpenbares for oss gjennom den natur vi er (Merleau-Ponty 2003, s.206). Hos Merleau-

Ponty åpenbarer naturen seg som den rå materien, den ikke forarbeidete væren, som er 

kjernen i oss og som vi har våre røtter i og som er forutsetningen for vår væren. 

 Mine samtalepartnere beskriver opplevelsen av relasjonen på ulike måter, men samlet sett 

fremkommer følgende bilde av naturopplevelsen:   

 Er en følelsesmessig opplevelse, en mental og åndelig opplevelse – transcendens  

 Kan både være ekstraordinær og hverdagslig 

 Er ofte i natur med lav grad av tilrettelegging (fravær av anlegg, bygninger etc.) 

 Opplevelse av relasjon, slektskap med natur 

 Opplevelse av frihet, balanse, flyt 

 En opplevelse av selvet  

Kvaliteter ved naturtypene utløser følelser hos den som går der. De flyktige elementene 

understreker kvaliteter ved naturmiljøet som får betydning for den følelsesmessige 

relasjonen som skapes. Naturen tillegges videre kvaliteter med bakgrunn i en felleskulturell 

forståelse og egne erfaringer med landskapet, som for eksempel barndommens landskap 

eller de landskaper vi er trygge versus utrygge i.  

Følelsene er vesentlige i møtet med naturen. Vår sinnsstemning, forventninger og følelser er 

en betydelig faktor som farger opplevelsen. Vi filtrerer det som kommer inn i henhold til 
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”hvor vi er”, og vi tolker og opplever omverdenen i lyset av den sinnsstemningen vi er i i 

situasjonen. Noe kan tyde på at vi også ubevisst søker mot naturtyper eller naturmiljøer som 

speiler vår sinnsstemning. Går vi på tur sammen er opplevelsen en mellompersonlig prosess. 

Vi blir medskapere i hverandres opplevelser gjennom altersentrisk deltakelse.  

Samlet mener jeg at refleksjonene omkring menneskets møte med turstien gir en dypere 

forståelse for det individuelle knyttet til opplevelse og meningsdannelse i møtet med 

naturen. Det viser meg også at en forståelse av naturen som noe opprinnelig og en 

forståelse av naturopplevelsen som menneskets følelsesmessige forbundethet med naturen 

som strekker seg ut over den fysiske natur og berører livets åndelige dimensjoner, kan bidra 

med vesentlige perspektiver knyttet til forståelsen av hvordan den tilrettelagte turstien 

skaper premisser for hvordan mennesket opplever og forstår naturen.  Den tilrettelagte stien 

er som tidligere drøftet en materialisering av kultur i natur. Stien er en formidling av 

bestemte holdninger og verdier til naturen, kulturen og mennesket. Premissene for stienes 

tilrettelegging skapes kulturelt og politisk, forvaltningen omsetter politikken i konkret 

materialitet, og mennesket erfarer og opplever naturen gjennom stien.  

I min drøfting av sammenhengen mellom stitilrettelegging, politikk og forvaltning har jeg 

tydeliggjort at forvaltningen bygger på et naturvitenskaplig, positivistisk kunnskapssyn. 

Videre har jeg løftet frem hvilken betydning dette har for en forståelse av forvaltning og 

tilrettelegging som pedagogikk. I det forvaltningens verdisyn materialiseres i stiene og 

skaper grunnlaget for menneskers opplevelser, blir forvaltningens pedagogiske sider 

tydeligere.  Stiens iboende pedagogikk tydeliggjøres og problematiseres. Den skjulte 

læringen knyttet til utjevning av terrenget, oppsetting av bord og stoler, grusing, skilting og 

så videre løftes frem. Konklusjonen her er ikke at en ikke skal tilrettelegge, men at det 

sentrale er å reflektere over hvilke opplevelser det er en ønsker å tilrettelegge for. Det er en 

klar tendens til at den kunnskapsbaserte tilgangen til naturen er vektlagt i forvaltningen av 

turstiene og at de tre andre tilgangene er mer eller mindre fraværende. Jeg tar til orde for en 

pedagogisk refleksjon rundt tilrettelegging som tar også de andre tilgangene til naturen på 

alvor, og da spesielt den følelsesmessige, meditative og åndelige tilgangen som synes felles 

for de fleste.  Mot slutten av avhandlingen problematiseres opplevelsesmessige 

konsekvenser av universell utforming av turstier. Her tydeliggjører jeg flere uheldige 

konsekvenser av en ekstensiv tilrettelegging, hvor de vesentligste er at ansvaret flyttes fra 

den enkelte til fellesskapet, tryggheten reduseres til noe ytre, noe som finnes i omgivelsene, 

og mulighetene for mestringsopplevelser reduseres, hvilket i tillegg medfører en svekkelse 

av kompetansen hos stadig flere mennesker.  

Konklusjoner  

En generell konklusjon er at tilretteleggingen av turstier har en grunnleggende betydning for 

menneskers opplevelser og forståelse av naturen. Stien utgjør i seg selv en fortolkning av 

landskapet, og den gir tydelige føringer for turgåerens fortolkninger av det samme 

landskapet. Den viser hvilke kvaliteter i landskapet som tilretteleggingen har vektlagt, og blir 
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premissleverandør og forgrunn for hva turgåeren opplever i og av landskapet. Kulturen 

materialiseres i naturen og skaper grunnlaget for menneskets relasjon til naturen. Gjennom 

materialiseringen av forvaltningens praktiske kunnskap og naturvitenskaplige kunnskapssyn 

skapes grunnlaget for den meningen som skapes i møtet med stien. 

Ved å ha en brukende omgang med stien og samtaler om denne bruken som metodisk 

utgangspunkt gir denne avhandlingen et annerledes perspektiv på fysisk planlegging og 

tilrettelegging enn det som er vanlig. Vanligvis er nok også mange fenomenologiske studier 

betraktende og beskrivende. Når det gjelder forståelsen av sted, er Genus Loci og Norberg 

Schultz sentral, og her er heller ikke det brukende menneske midt i fokus, snarere stedets 

egenart. Den Merleau-Pontyske tilnærmingen er sjelden brakt inn mot fysisk tilrettelegging. 

Min konklusjon er at denne tilnærmingen ikke bare gir andre svar på gamle spørsmål. Den 

bringer i utgangspunktet inn nye perspektiver og nye spørsmål. Derfor blir svarene 

annerledes. Et perspektiv på det brukende og sansende mennesket på stien åpner et 

landskap der menneskets vesen i møte med stien som materialitet kommer i søkelyset. Da 

menneskeliggjøres den fysiske stien som planlegges, og det er en konsekvens at stiens 

pedagogikk må drøftes – den kritisk didaktiske analyse av hvordan stien fungerer i møtet 

med mennesket.      

I tilretteleggingen av turstier er vektlagt en kunnskapsbasert tilgang til naturen, 

avhandlingens empiri peker imidlertid i retning av at det i tillegg til en kunnskapsbasert 

tilgang er en estetisk/poetisk, en kroppslig/fysisk tilgang i tillegg til en følelsesbasert, 

meditativ/åndelig tilgang som synes felles for alle. Konklusjonen her er at det finnes 

grunnlag for en videre utforskning av dette med henblikk på å skape et dypere 

forståelsesgrunnlag for tilretteleggingen av turstier.  

Arbeidet konkluderer med at naturopplevelsen preges av den vi er, og det vi bærer med oss 

inn i møtet med stien. Den relasjonen til natur som vi bærer med oss fra barndommen 

forsterkes gjennom våre utdannings- og yrkesvalg. Våre barndomslandskaper, relasjon til 

natur og vår barndoms friluftslivserfaringer skaper grunnlaget for den relasjonen til natur 

som vi har som voksne. Følelsene, den dype gleden ved å være ute er en felles tilgang til 

naturen, og de følelsene som skapes i møtet med stien er avgjørende for den opplevelse og 

forståelse mennesket tar med seg videre.  

Dagens forvaltning er tuftet på et naturvitenskaplig kunnskapssyn, og tilretteleggingen av 

turstier avspeiler dette. Avhandlingen konkluderer med at det er behov for å utvide og 

nyansere forvalternes faglige bakgrunn og arbeidsmåter slik at det bringes inn en pedagogisk 

refleksjon i arbeidet med tilrettelegging. Sammenhengen mellom politikk, konkret 

forvaltning og menneskers opplevelser er et tema som ikke har vært reflektert. Politikken er 

ambisiøs og idealistisk, men i forvaltningen er det ikke klargjort hvordan de politiske mål skal 

realiseres, og enda mindre er det evaluert eller reflektert om en gjennom dagens 

tilrettelegging faktisk når de politiske målene. Det finnes grunn til å betvile at de politiske 

målene faktisk nås. Min konklusjon på dette område er at forvaltningen gjennom 
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anvendelsen av en kritisk didaktisk analyse vil kunne skape en bedre sammenheng mellom 

de politiske målene og enkeltmenneskets opplevelser og tilknytning til omgivelsene.  

Stiens tilrettelegging er avgjørende for om det skapes nærhet eller distanse mellom 

turgåeren og naturen. Avhandlingen konkluderer med at smale kronglete stier som er godt 

forankret i omgivelsene både gjennom underlag og landskapselementer gir den beste 

mulighetene for forankring av turgåeren. De flyktige elementene farger og gir materialiteten 

liv, og de skaper grunnlaget for følelsene i den relasjonen som skapes mellom turgåer og 

omgivelser.  Videre konkluderer arbeidet med at våre forventninger og følelser i møtet med 

stien er avgjørende for den opplevelsen som skapes.   
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Vedlegg  - Stiene  
Jeg har gått stiene i og omkring Bø – alt fra tilrettelagte stier til ikke tilrettelagte stier, fra 

fjellet til dalen: 

Bø-elva – kulturstien, folkestien, Nordbøåsen – lysløypa, eventyrskogen, småstiene inne på 

åsen, Høyslass, Gygrestolen, Bryggefjell, Folkestadåsene, Maskat, Lifjell: Anebudalen - Oksla, 

Krinto – Glekse – Hollane, Himingen – Gavlesjå, Jønnebuflåtin 

Lunde: Lunde slusepark og folkesti 

Sandefjord: Kyststien – Tønsberg tønne 

Notodden: Tinnemyra 

Drangedal: Motjern 

Kristiansand: Odderøya, Jegersberg, Helleviga, Bertesbukta, Baneheia  

Selvåg 

Lindesnes – fyr historie  

Egernsund  

Fagernes: Skardåsen, Juviki 

Besseggen 

Oslo: Sognsvann, Ullevålseter, Bygdøy 

Nedre Eiker; natursti 

Kjærra Fossepark 

Kyststien Stavern – vestover, Nevlunghavn – østover, Helgeroa – Nevlunghavn 

Danmark: Gripskov, Tisvilde Hegn, Avnsø, Helnes Mølle, Stængehus, Løvenborg 

Færøerne og Island  


