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God formidling = Interpretasjon 
 

 
 

 Tolke og formidle.  

 

 Prosesser, følelser og mening. 
Natur og kultur.  

 

 Hjelpe folk å skape sin egen 
opplevelse og historie på 
stedet.  

 

 

 



GOD FORMIDLING? 







Naturformidler? Opplevingsforsterker? Honningkrukke? 















 

Men hva 
med 

guidene? 

Nei, dette går 
ikke! Vi 

trenger en 
plan 



Stedet 
«Atlas av opplevelser» 

Prosessene? 
«Natur og kultur» 

Invitasjons- 

stasjoner med 

innlevelse? 

Essens- 

Opplevelser? 



God formidling = krever planlegging 
 

 
 

Formidlingsplan 

Hva vil vi 
formidling skal 

gjøre? 

Hva har vi? 

Hva gjør vi? 
Hva er våre 

temaer? 

Hvem kommer til 
våre områder og 

hvorfor? 



God formidling = temabasert 
Den idè eller det budskap en vil at de besøkende skal få et forhold til.  

 

 
 Arbeid med tema: 

 Valg av relevante tema bedrer fokus 
og hjelper i prioriteringer. 

 

 Folk finner temabasert 
kommunikasjon lettere å forstå 
(Thorndyke 1977). Folk husker 
tema, men glemmer fakta. 

 

 

 
Hovudtema 

Undertema 1 

Formidlingspoeng 

Formidlingspoeng 

Formidlingspoeng Undertema 2 

Undertema 3 





FJORDLANSKAPET SOM 
VERDSARV 

Fjordane er  eit dramatisk vakkert 
landskap i bruk av folk og dyr. Det 
representerer ein verdsarv som 

vert utvikla av oss alle.   

1. MENNESKET I 
FJORDLANDSKAPET 

Det dramatiske 
fjordlandskapet gjev både 

moglegheiter og set 
grenser. Det har menneska 

som bur her lært å leve 
med gjennom tusener av år. 

1.1 LEVANDE LANDBRUK OG 
GRENDER 

I fjordlandskapet finst det 
levande fjordgardar og 

grender med menneske og dyr.  

1.2 GARDSBRUK 

 

2. ET ENESTÅANDE 
FJORDLANDSKAP 

Fjordlandskapet er dramatisk og 
eineståande  grunna geologi, flora 
og fauna. Det har vorte forma av 

voldsomme naturkrefter gjennom 
fleire millionar år. 

3.  BEVARING OG UTVEKLING GJENNOM 
BEREKRAFTIG BRUK 

For å oppretthalde verdsarvven er vi 
avhengige av  ei god balanse mellom 

ivaretaking av natur- og kulturverdiar og 
ei utvikling basert på berekraftig bruk. 





Effektiv formidling - basert på 
interpretasjon 

 

 
 

 Har et klart mål!  

 

 Står i forhold til sitt publikum 

 

 Er oppmerksom på sted og kontekst 

 

 Er basert på ide og konsepter og ikke 
fakta 

 

 Tilbyr en personlige og kreative 
essensopplevelser 

 

 


