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Om forfatterne 
 
Synnøve Borge, f.30.09.60, bor på Ås, hvor hun bl.a. jobber som 
naturfaglærer på en liten barneskole.  Har mellomfag i Natur og 
Miljø fra DH i Bø, Praktisk Ped fra UMB, og GSPR samt 
Skolehagekurs med mer. 
Hun samarbeider med lærer på gård for elever på skolen.  Prøver å 
bringe skolen inn i virkeligheten og virkeligheten inn i skolen.  Har 
opparbeidet skolehage for å gi elevene en mulighet til å 
gjennomskue noen sammenhenger, og for at noen av dem trenger å 
få mer jord under neglene.  Hun har ellers ansvaret for 
uteskoledrifta på skolen. 
 
Anne Kallevik Grutle, f. 02.03.57 vokste opp i Haugesund, og 
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sosialpedagogikk og modulbasert utdanning innen Levande Skule 
med vekt på økologisk hagebruk og pedagogisk bruk av 
uterommet. Anne og Leif Grutle (bonden på gården) var med i 
eksempelgårdsamlinga til Levande Skule, som gikk ut på å bruke 
gården i en pedagogisk sammenheng. Etter hvert har gården 
utviklet seg til å bli en arena for praktisk arbeid og undervisning, 
der elever fra skoler i Sveio og Haugesund får tilbud om å ha sin 
skoledag på gården en eller to dager i uka.  
 
Linda Jolly, f. 24.02.51, kommer fra California i USA. Hun er 
utdannet ved UCSC i Santa Cruz, California, Universitet i Freiburg, 

Tyskland og UMB i biologi, botanikk og pedagogikk. Hun begynte 
på sin lærergjerning (på Steinerskolen) i Bergen i 1979 og oppdaget 
elevenes akutte mangel på førstehånds erfaring i naturen. Derfra 
var det kort vei til arbeid med skolehager og innføring av 
jordbrukspraksis for elevene. Etter mange år med halvparten av 
skoledagen i åkeren, deltok hun som pedagogisk konsulent og 
kursholder i Levande Skule (1996). Hun skrev boken ”Skolehagen – 
Etablering, drift og pedagogiske tilrettelegging av en skolehage” 
sammen med Marianne Leisner på grunnlaget av flere års 
kursvirksomhet med skolehager. I tillegg til skolehagekursene, 
deler hun ansvar med Erling Krogh for kurs (SEVU/UMB) i gård-
skolesamarbeid forskjellige steder i landet. Siden 2006 arbeider hun 
som forsker ved Seksjon for Læring og Lærerutdannelse på UMB. 
 
Erling Krogh, f. 25.06.58, kommer fra Bærum på godt og vondt. 
Han er utdannet på Landbrukshøyskolen som ressursøkonom 1983. 
Han skrev doktorarbeidet i sosialantropologi om opplevelse av 
natur og landskap i 1995. Forsker ved NLH og senere trend 
analytiker i Miljøverndepartementet. Siden 2001 har han vært 
fastansatt ved lærerutdanningen i Ås og har amanuensis 2 stilling i 
matkultur. Fra 2003 har han vært fagansvarlig for kurset ʺGården 
som en pedagogisk ressursʺ.     
 
Kristina Parow, f. 28.04.69, kommer fra Trondheim. Hun er 
utdannet ved NLH. Mot slutten av studietiden ble hun klar over 
Linda Jollys gjerning som hagebrukslærer i Bergen. Lindas 
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praktiske innsats for å la barn beholde sin medfødte undring og 
glede overfor naturen, inspirerte henne til sammen med Aksel 
Hugo å ta initiativet til Levande skule (1996). I dette arbeidet spilte 
hun en sentral rolle i å skaffe økonomi til prosjektet. Videre hadde 
hun ansvaret for eksempelutviklingen ʺGården som pedagogisk 
ressursʺ, der hun bisto eksempelgårdene i å etablere kontakt med 
skolen. Videre besto oppgaven i å skape aksept og støtte for 
virksomheten både nasjonalt og lokalt, og å hjelpe de involverte 
bøndene og lærerne med å håndtere utfordringene som oppsto av 
økonomisk, organisatorisk og pedagogisk art. De regelmessige 
samlingene for gårdene og deres samarbeidsskoler, dannet 
utgangspunktet for etterutdanningskurset ʺGården som pedagogisk 
ressursʺ. Kristina sto for denne kursutviklingen og ledet de to første 
kursene.  
For øvrig er hun utdannet sanger, er gift og har to barn. 
 
Sidsel  S.Sandberg f. 17.06.42, kommer fra Asker -den gang  det 
ennå var en jordbruksbygd.  Hun er utdannet adjunkt med 
fagkretsen etnologi, sosialantropologi og filosofi. Siden 1984 har 
hun vært ansatt ved Nannestad ungdomsskole som allmennlærer. 
Hun kom til gården Hegli i Nannestad i 1966 og driver den nå med 
økologisk melkeproduksjon - ca 15 kyr.  I 1997 flyttet hun sin 
lærervirksomhet til gården. Sammen med sin mann, Hans Johan 
Næsheim, utviklet hun et allmennpedagogisk tilbud for skolen. 
Dette gård-/ skoleprosjektet ble èn av de åtte eksempelgårdene 
under Levande Skule. I løpet av sin tid ved ungdomsskolen i 
Nannestad har alle klassene en uke på gården om våren, en uke om 
høsten og en uke på etterjulsvinteren. I mellomliggende tid kan 
elever som ønsker og/eller trenger det, få sin undervisning på 
gården slik at teori og praktisk arbeid kan knyttes tettere sammen.  
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Forord 

 
Dette heftet har vi skrevet for at det skal gi 
 
• Praktisk hjelp for deg som vil være med å utvikle en gård som 

lærested for skoleelever. 
• Støtte og bekreftelse på at det du gjør er verdifullt. 
• Inspirasjon til å utvikle et gård-skolesamarbeid ut fra verdier du 

ønsker å virkeliggjøre 
• Utfordringer du må bryne deg på for å finne din vei i 

prosjektutviklingen. 
 
Vi har trukket veksler på erfaringene som er høstet gjennom 
pilotprosjektene i samarbeid mellom gård og skole som ble utviklet 
i Gården som pedagogisk ressurs; et delprosjekt under Levande 
Skule ved Norges landbrukshøgskole, nå UMB. (se vedlegg 2 og 3). 
Videre har vi samlet kunnskap gjennom etterutdanningskursene 
med samme navn som har vært holdt kontinuerlig siden Levande 
Skule ble avsluttet (2000). Til dags dato har det blitt gjennomført 12 
kurs, hvert med 25-35 deltagere, med 10-15 nye prosjekter i hvert 
kurs. Men, det utvikles stadig ny kunnskap, ved at de mange 
ildsjelene som preger dette feltet gjør seg nye erfaringer. Dette 
gjelder også kursenes innhold. I Troms ble kyst og fiske et nytt 
arbeidsområde, - en nyttig og selvsagt komplettering i denne 
regionen. I Nordland er det lagt vekt på ʺGrønt entreprenørskapʺ 
som også utvider mulighetene for elevprosjekter. I Oslo og 

Akershus er oppmerksomheten rettet mot det bynære landbruket. 
Derfor ønsker vi at veiledningsheftet fortsatt skal være under veis; 
og at det skal oppdateres etter hvert som veien blir til og nye 
initiativ bidrar til den videre utviklingen. 
Mange av aktørene i gård-skolesamarbeid benytter seg av det 
nettverket som er blitt til gjennom nasjonal satsning på ʺgrønn 
omsorgʺ. Inn på Tunet har et innholdsrikt nettsted hvor leseren kan 
finne veiledende informasjon, artikler og forskning som også 
omfatter samarbeid mellom gård og skole.  
Vi vil rette en stor takk til alle bønder og lærere som direkte eller 
indirekte har bidratt med sine erfaringer. Et spesiell takk til Jan van 
Boeckel i Holland som har arbeidet lange dager med datasiden av 
heftet og vært en tålmodig lærer. Takk også til Katrine Adair i 
Medialøven for verdifulle innspill til kapitlet om 
presentasjonsteknikk. En hjertelig takk til alle ved Seksjon for 
Læring og Lærerutdannelse, UMB, som på ulike måter har hjulpet 
arbeidet vårt fremover. Og til sist en stor takk til Statens 
Landbruksforvaltning som har gjort arbeidet mulig. 
 
 
Linda Jolly, Kristina Parow, Sidsel S. Sandberg, Erling Krogh, 
Anne Grutle og Synnøve Borge 
 
Våren 2007
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1 Gården som læringsarena – før og nå 
Historisk tilbakeblikk 
 
Kristina Parow 
 
Forholdet mellom skole og gård har vært igjennom mange faser. I 
det gamle bondesamfunnet var det gården, fisket og skogen, - eller 
primæryrket, som var skolen: her lærte barna alt de trengte for å greie 
seg i livet.  Siden kom omgangsskolen, der de enkelte gårdene 
byttet på å være vertskap for læreren. Senere ble skolestuene  reist. 
Barna møtte opp for å ta til seg boklig lærdom.  Til å begynne  med 
bare 2-3 dager i uken, siden alle hverdager inklusive lørdag. I 
onnene var det fri for å hjelpe til hjemme. Fortsatt var barna del av 
et praktisk arbeidsliv når de ikke var på skolen.  

Med industrialiseringen ble gårdene mer lettdrevne og hadde 
dermed mindre bruk for hjelpende barnehender, samtidig som det 
ble plass til færre yrkesaktive voksne. Parallelt ble samfunnet stadig 
mer komplekst, og det barna lærte på skolen ble tillagt større og 
større vekt når de senere skulle finne seg et arbeid utenfor gården.  
Slik skilte hånd og hode gradvis lag; dvs. barna lærte mindre og 
mindre gjennom hendene – først i byene, senere også på landet.  
 

 

  



 

9 

For barnas del medførte utviklingen en fremmedgjøring overfor det 
store kretsløpet de selv var en del av.  De ble avskåret fra 
opplevelsen av bondens oppgave: å sørge for at folk fikk mat på 
bordet gjennom omsorgen for husdyrene og jorden. Bonden på sin 
side fikk en mer ensom hverdag og opplevde ikke alltid å bli 
verdsatt for sin innsats. Uforbindtlige og gratis gårdsbesøk var 
tiltak som skulle bøte på barnas manglende kontakt med og innsikt 
i produksjonen av mat. Opplysningsmateriell ble gjort tilgjenglig 
for undervisningen i skolen. Men å lese om eller se på gir ikke det 
samme læringsutbyttet som å delta i det praktiske arbeidet på en 
gård.  
 
På midten av 1990-tallet kom det til et merkelig sammentreff. 
Skoleverket åpnet for å gjøre undervisningen mindre abstrakt og 
mer jordnær. Det ble lansert en reform (L ’97) som påla skolene en 
mer erfaringsbasert læringsform der nærhet til livsgrunnlaget sto 
sentralt. Intetanende om denne reformen, oppsto det en ny impuls 
på Landbrukshøgskolen (NLH). Her ble det reist spørsmål om ikke 
avstanden og dermed ansvarsfraskrivelsen overfor jord, planter og 
dyr kunne overvinnes ved at barn fikk anledning til å pleie et 
stykke natur på nært hold over tid. Var det mulig å tenke seg en ny 
giv for skolehager og gårdsarbeid med utgangspunkt i barnas behov 
for å oppleve sammenheng i tilværelsen?  NLHs ledelse stilte seg 
positiv til å satse i denne retningen dersom det var ønskelig fra 
”Skole-Norges” side. Det viste seg snart å være tilfellet. Pedagogisk 
fundert hagebruk og alderstilpassede arbeidsoppgaver på gårder 
ble sett på som kjærkomne metodiske grep for å oppnå 
læringsmålene i reformen. Dermed var grunnlaget lagt for 
”Levande skule” (se vedlegg 2). 
  

Gjennom brukermedvirkning ble det ble utviklet eksempler på 
hvordan skolenes utearealer  kunne rustes opp for både å gi rom til 
leken og til aktiv pleie av det levende. Det ble lansert 
kompetansegivende etterutdanningskurs i etablering og drift av 
skolehager, der lærerne ble veiledet i konkrete prosjekter på egen 
skole. Parallelt fikk åtte gårder hjelp til å utvikle 
allmennpedagogiske opplegg i samarbeid med sine naboskoler.1 
Utfordringen ble å finne frem til oppgaver for elevene som skulle 
aktivisere dem alle, som var meningsfylte, som var tilpasset barnets 
alderstrinn og som kunne integreres i temaene på skolen. De 
organisatoriske og økonomiske sidene ved samarbeidet ble også 
belyst. Slik ble eksempelsamlingen ”Gården som pedagogisk 
ressurs” til.2 På bakgrunn av erfaringene herfra ble det så tilbudt et 
nasjonalt etterutdanningskurs med likelydende navn – over samme 
lest som skolehagekursene.  
 
Etter at prosjektperioden var over (2000), tok handlekraftige 
trøndere over impulsen og videreutviklet den regionalt både med 
tanke på etterutdanning og eksempelutvikling. Ved utgangen av 
2004 ble en ny prosjektrunde avsluttet i Nord-Trøndelag: I tillegg til 
å arrangere kurs, hadde Ressurssenteret på Staup stått i spissen for 
å mobilisere et sterkere kommunalt engasjement med tanke på 
finansieringen av gård-/skolesamarbeidet. Resultatet er bl.a. at det 
nå finnes samarbeidskonstellasjoner mellom gårder og skoler i 15 
av 24 kommuner i dette fylket. Læreutdanningen ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag (HINT) ble også trukket inn i prosjektet. Alle 

                                                 
1 Ett av motivene bak var å opparbeide kunnskap på det allmennpedagogiske 
området for å komplettere den allerede langvarige satsingen på ”Grønn omsorg”. 
2 De samlede erfaringene fra eksempel gårdene i ”Levande skule” ble utgitt i 
rapporten, ”Det store spelet – garden som pedagogisk ressurs” (2000). 
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lærestudenter fikk skolehage som obligatorisk fag og mulighet til å 
ha praksisperiode på en gård istedenfor på en skole. Høsten 2004 
ble et fordypningskurs lansert som gir studentene anledning å 
arbeide ytterligere i denne retningen. 
 

 
Foto: Kjetil Aarbakke 
 
Lignende regionale satsinger er i gang i Rogaland, Oslo og 
Akershus, Troms og Nordland, her med utgangspunkt i 
etterutdanningskursene som fortsatt har sitt faglige fundament på 
Landbrukshøkskolen, som nå har endret navn til Universitetet for 
miljø og biovitenskap (UMB). 
 
Skolehistorisk har vi altså beveget oss fra et samfunn der all læring 
foregikk på gården, via en gradvis og til slutt nærmest total 
løsrivelse fra primæryrkene, til en ny interesse for å la barna vokse 

inn i verden ved å la dem erfare livsprosessene på kroppen og å 
delta nyttig og skapende i forhold til sine omgivelser.  
 
Har vi gått i ring? Er dette et uttrykk for å ønske seg tilbake til 
læring slik det skjedde i det gamle bondesamfunnet? Nei,  men vi 
trenger å sette fokus på hvordan vi best kan styrke den 
oppvoksende slekt for et liv i en kompleks og sammensatt 
virkelighet.  Ønsker vi å gi barna mot, kraft og evne til et godt liv og 
til å lede samfunnsutviklingen inn i et sunnere løp, må det komme 
noe mer til enn bare det praktiske arbeidet. På gården opplever 
barna mestring og øver blant annet utholdenhet, tålmodighet, 
samarbeid, medfølelse og gjennomføringsevne. Dette er egenskaper 
de har stor nytte av seinere i livet. Gjennom plantedyrkning og 
dyrestell øves dessuten evnen til å spore sammenhengene i 
tilværelsen.  Stikkord her er å forbinde de jordnære oppgavene med 
en bearbeidelse som rommer både innlevelse og refleksjon.  På den 
måten kan gårdsøktene bidra til å kaste lys over både naturens 
kretsløp og menneskets livsløp og inspirere til å finne  muligheter 
for å bygge veien videre. 
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2 Motiver for gård-skolesamarbeid: Hvorfor trenger barn kontakt med landbruk? 
 
Linda Jolly 
 
 
En påstand: skoler og gårder trenger hverandre. Det kan høres merkelig ut. 
”Potetferie” ligger 50 år tilbake i tid av åpenbare grunner. Mange gårder 
er så mekaniserte at små barnehender har lite å bidra med. Bonden har ikke 
tid til å ha barn rundt seg som går i veien for ham. Matvareproduksjon 
skjer dessuten for en stor del i områder med gunstigere klima i 
globaliseringens tidsalder, og den har tilsynelatende lite å gjøre med det 
barn skal lære på skolen. For voksne kan det se ut som om gården ha 
utspilt sin rolle i forhold til dagens pedagogikk. I følgende vil vi peke på 
enkelte motiver for å skape en varig samarbeid mellom skole og gård. 
 
En ugjennomskuelig verden 
Men, når man inntar barnets ståsted, ser verden annerledes ut. Den 
er blitt kompleks, fragmentert og meget abstrakt. Den er vanskelig å 
gjennomskue. Hvor kommer egentlig maten fra? Hvor kommer 
trebjelkene i huset fra? Hva består duken på bordet av og hvordan 
ble den laget? En gårdbruker som samarbeider med den lokale 
ungdomsskolen forteller om gutten i 10. klasse som strøk duker 
etter en vevetime tidligere i uken: ”Å, er dette også vevet?” spurte 
han. Kanskje han trodde at tekstiler ble kjevlet ut før han fikk en 
liten økt ved vevstolen? Listen over det som omgir oss og som vi 
har liten eller ingen innsikt i eller mulighet til å påvirke er nesten 
uendelig. 

 
Samtidig erfarer vi at barna er eksperter i å håndtere ny teknologi 
med bruk av PC og internett. Dette gir mestringsopplevelser og 
åpner for innblikk i en annen verden.  
 
Likevel er det ikke vanskelig å skjønne at barn kan føle seg utrygge 
og forvirret i en verden hvor de fleste gjenstander blir til uten at de 
ser eller erfarer det. Det kan ta fra dem lysten til å lære og til å 
oppdage og finne ut selv. Det er mulig at vårt daglige liv har nådd 
et kompleksitetsnivå, en grad av abstraksjon, som tar motet fra 
barn. Ting kommer fra et ukjent sted, fungerer på en mystisk måte 
og forsvinner igjen med søppelbilen. Sammenhengene er gått tapt 
for barna.  
 
Som Kristina Parow skrev innledningsvis, ble skolen som 
institusjon til i en tid hvor barna var flettet tett sammen med 
tilblivelsen av alle ting man behøvde i hverdagen. I tidlig alder ble 
barna uvurderlige medspillere i fremskaffelsen av bl.a. mat, klær, 
ved og plank. Hendene fikk erfare sammenhengene, mens de mer 
abstrakte ferdighetene ble pleiet på skolen. Tom Tiller beskriver 
denne balansen i sin egen barndom i boken ”Den andre dagen”: 
annenhver dag gikk han på skolen og annenhver dag var han et 
nyttig og verdsatt medlem av lokalsamfunnet. Den andre dagen, 
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skriver Tiller, var derfor kontekstrik, mens nåtidens skoledag er 
kontekstfattig. Han spør: ” Kan mangel på meningsdrivende 
kontekster være grunn til at elevene går trøtte? Kan mangel på 
meningsrike og utforskbare kontekster være grunn til at de ikke 
tilegner seg kunnskaper?” Den gangen var det fysiske slitet også 
oppfattet som en evig byrde i lokalsamfunnet, og mekaniseringen 
førte til at hendene ble frigjort til mer fritidsaktiviteter. Etter hvert 
har situasjonen blitt snudd på hodet ved at nyttig, praktisk arbeid 
er blitt et knapt og ofte fraværende god.   
 
Gårder kan bli steder med ”meningsfulle og utforskbare kontekster” hvor 
barn igjen blir motiverte til å søke kunnskap ut i fra innsyn og 
håndterbarhet. 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 

Koherens som grunnlaget for helsen 
Mangel på ”meningsrike kontekster”, på en følelse av koherens, at 
ting henger sammen og er prinsipielt gjennomskuelige, fører ikke 
bare til dårlige resultater på PISA-undersøkelsen. I nyere 
helseforskning betraktes koherens som en av tre pilarer for god 
helse og livskvalitet.3 Tesen er at barn trenger en sterk opplevelse av 
koherens, dvs. en sikker følelse av å være vevd sammen med 
verden, for å kunne utvikle god helse. Grunnleggende for å føle 
koherens er at verden er forståelig, gjennomskuelig og mulig å 
gripe inn i og forandre på, og at man får oppgaver som det går an å 
løse. Dette gjelder fra de tidligste leveår. Spedbarnsforsker Martin 
Dornes beskriver i ”Det kompetente spedbarnet” hvordan vi har 
med oss dette behovet fra fødselen av: ”Ikke bare kroppsgleden og 
lekegleden, men også oppdagelsesgleden og følelsen av å kunne 
bevirke og forstå meningsfulle sammenhenger i den ytre verden er 
sentrale motiver fra livets begynnelse”. 
 
Hvor kan vi finne en tydeligere opplevelse av sammenhenger enn 
på en gård? Fra jord til bord, fra gress til melk, fra ull til klær, fra 
skog til hus – gården tilbyr oss innsikt og opplevelser som er 
grunnleggende for utviklingen av trygghet, for en følelse av 
koherens. Foreldre som har hatt barn på gårder som en del av deres 
regulære skoletid forteller at barna får knagger å henge kunnskapen 
på, at de får konkrete erfaringer i en abstrakt verden.  
 
Skoler trenger gårder for å gi barn konkrete erfaringer med 
sammenhengene i livet. 

                                                 
3 Antonovsky (1997) og Maslow (1999) har vært pionerer i grunnleggelsen av 
”salutogenese” – vitenskapen om helse. 
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En livgivende omgivelse 
Opplevelser av koherens og mening er essensielle for at barn skal 
utvikle god helse, men hva trenger barn ellers for å bli friske og 
sterke? Det er et paradoks at barnedødeligheten i vesten er gått 
enormt tilbake, mens forekomster av allergier, astma, narkomani, 
spiseforstyrrelser, overvekt og adferdsvansker har økt og øker 
fortsatt. Årsakene til en urovekkende utvikling av slike sykdommer 
hos barn og ungdom, har ikke å gjøre med gener eller andre 
biologiske forhold, de må ligge i samfunnsstrukturen, i de 
omgivelsene vi tilbyr våre barn å vokse opp i. Hva betegner disse 
omgivelsene? 
 
For det første er barna mer inne. Siden ’80 og ’90 tallet har vi 
historiens første barn som har vært mer inne enn ute allerede før de 
begynner på skolen. Vi vet at jo mer tid barn er inne, jo større er 
sjansen for å utvikle allergi og astma. Undersøkelser av ”ute-
barnehager” i Sverige viste 80 % mindre luftveisinfeksjoner! 
Forskningen viser også at barn på gårder og barn i kontakt med 
husdyr eller eldre søsken får mye mindre allergi. Og vi vet også noe 
om årsaken: at kroppens immunsystem blir styrket i møte med 
verden ”der ute”.  
 
Stillesittende barn får dårlige muligheter til å utvikle 
grovmotorikken og dermed et dårlig utgangspunkt for å henge med 
i leken i friminuttet. Dokumentasjon om sammenhengen mellom 
motorikk og læring gjør at mange skoler har innført gymnastikk og 
motoriske øvelser for småklassene. Mangel på bevegelse ansees 
også å være en av de viktige årsaker til fedme og økende diabetes 
hos barn.  

For det tredje er fysiske aktiviteter ofte knyttet til organisert idrett 
som håndball og fotball. Disse aktivitetene er positive i forhold til 
utvikling av motorikk og sosial kompetanse, men de mangler ofte 
en forbindelse til ”produktiv mening” og mangfoldet av mulige 
sanseopplevelser. Spør man voksne i dag om en lekestund i 
barndommen, beskriver de nesten utelukkende opplevelser ute 
med hyttebygging, klatring i trærne osv. Her taes alle sanser i bruk. 
Mangfoldet i møte med natur og livet på en gård kan styrke 
hukommelsen og være kilde til spennende opplevelser og læring.  
 
For det fjerde er barn og ungdommers aktiviteter ofte preget av 
passiv underholdning. Slik underholdning er ikke bare 
passiviserende for sansene, men kan også virke avstumpende når 
barn må beskytte seg mot for sterke lyder, for raske bevegelser og 
for grelle farger. Klasselærere som har vært ute med barna, for 
eksempel på gårder, merker at det er påtakelig lettere for elevene å 
gjenfortelle og skrive om det de har opplevd når de er stimulert av 
sansemettede inntrykk. 
 
Arbeid på gården kan imøtekomme barns behov for mangfoldig bevegelse, 
uteaktiviteter og utvikling av aktiv sansing. Dette er grunnlaget for bl.a. 
utviklingen av språklige ferdigheter. 
 
Læring med hodet og erfaringslæring  
Når det blir lagt så sterk vekt på teoretisk og abstrakt kunnskap i 
skolen, er det lett å glemme at hodet, dvs. en begrepsmessig 
oppfatning, aldri har vært enerådende som kilde til forståelse og 
innsikt.  Både i utvikingen av menneskehetens kognitive evner 
historisk sett og i utviklingen av hvert enkelt barn er motorikken – 
og da særlig håndens bevegelser – grunnlaget for modning av 
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hjernen og nervesystemet. Urtidsmennesket utviklet hjernen og 
kunnskap gjennom håndens grep, ikke omvendt. Frank R. Wilson, 
ledende nevrolog i USA, sier i artikkelen ”The Real Meaning of 
Hands i Education” at hånden står sentralt i læringsprosessen som 
både katalysator og også opplevelsesmessig midtpunkt i barnets 
sansemessige, motoriske, kognitive og kreative verden. Wilson er 
opptatt av den utilsiktede bivirkning som stor satsning på 
datamaskiner i skoler kan ha for barns motoriske og dermed 
nevrologiske utvikling. Han oppfordrer lærerne til å ta på alvor at 
kunst og håndverk må styrkes, ikke svekkes, for å veie opp for 
håndens ensidige oppdragelse ved tastaturet. 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Tar vi dette på alvor, så er praktiske arbeidsoppgaver og den 
manuelle mestringen de innebærer en forutsetning for utforming av 
nervesystemet og dermed for utvikling av de evnene som måles i 

PISA og andre tester. Sammen med kunstfag, håndverksfag og 
gymnastikk, må praktisk arbeid skape en motvekt til både de 
teoretiske fagene, men også til omgivelser som hindrer bevegelse og 
utvikling av motorikken.  
 
Det er mange stemmer som foreslår alternative måter å lære på. 
Allerede på 30-tallet i USA dukket Deweys ”learning by doing” 
opp. ”Erfaringsbasert læring” er siden blitt et kjent begrep som mye 
pedagogisk forskning støtter opp under. Harvard psykolog 
Howard Gardeners bøker om forskjellige typer av intelligens 
påpeker hvor ensidig skolevesenet har pleiet én form for intelligens, 
den logisk-matematiske intelligensen. Han argumenterer for at 
skolen også må pleie bla. kroppslig-kinestetisk intelligens, dvs. 
praktisk bevegelsesintelligens. Den norske psykologen Bjørgen 
mener at læring i skolen har vært påvirket av et snevert eller 
amputeret læringsbegrep og at vi trenger mer helhetlige 
læringssituasjoner der elevene arbeider realistisk og ikke med sikte 
på eksamen. Tiller nevner at det eneste ungdomsskoleelever sier er 
positivt ved skolen er den ene uken hvor de er ute i arbeidspraksis. 
En fornyet interesse i ”mesterlære”, taus læring og læring i 
arbeidsfellesskap dokumenteres i bøkene redigert av Nielsen og 
Kvale, forskere i pedagogikk og psykologi ved Aarhus Universitet i 
Danmark.  
 
Filosofen Heidegger påpeker at mennesket skaper mening ved å tre 
inn i verden, ved å bruke den. Filosofen Merleau-Ponty poengterer 
at vår tilgang til verden skjer gjennom kroppene våre, gjennom våre 
samlede sanser og i utviklingen av kroppslige ferdigheter. Han 
hevdet at bevisstheten er opprinnelig et ”jeg kan” og ikke et ”jeg 
tenker at”. 
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I vår tid har det oppstått en ubalanse mellom menneskets 
kroppslige væren og handling som grunnlag for meningsdannelse 
på den ene siden og innsnevringen av virkefeltet til hjerne, syn og 
fingertupper på den andre. Gjennom å delta i arbeidet på gården får 
elevene mulighet til å gjenopprette balansen mellom kroppslig og 
begrepsmessig læring. Ved å så, luke og høste i gårdens 
kjøkkenhage kan kunnskapstilegnelsen om planter i naturfag bli 
meningsfylt. Å stelle kyr og å være med på lamming kan motivere 
til å lære om dyr osv. 
 
Gården representerer en ramme for utviklingen av manuelle ferdigheter 
som kan styrke grunnlaget for læring i alle fag. Gården er en arena hvor 
elevene kan lære helhetlig - for livet, av livet. De lærer i arbeidsfellesskap, 
de lærer av å iaktta en ”mester” som kan det, de lærer gjennom å bruke 
kroppen. Skoler trenger akkurat de mangfoldige mulighetene til variert 
læring som en gård kan tilby. 
 
Hvordan fostre miljøengasjerte mennesker? 
På 60-tallet satte Rachel Carsons bok ”Den tause våren” fokus på 
forurensning og trusler som kommer av menneskets fremferd i 
naturen. Det ble starten på en gryende bevissthet om miljøvern.  
Temaet ble en del av pensum for skolebarn i vesten tidlig på 70-
tallet.  I dag er det stor enighet om at man ikke skaper engasjement 
blant unge mennesker ved å lære dem om naturkatastrofer så tidlig 
som mulig. Undersøkelser gjort allerede på slutten av 70-tallet i 
Tyskland viste at jo mer miljøfag, jo større ble behovet for å trekke 
rullgardinen ned og forsøke å glemme problemene. Likevel er 
pedagogikken ikke kommet så langt i retning av et nytt grep. I 
David Sobels bok ”Beyond Ecophobia – Reclaiming the Heart in 
Nature Education” (Hinsides økofobi – å gjenvinne hjertet i 

naturpedagogikken), understreker han: Du verner om noe du er 
glad i. I dag lærer mange barn mye mer om regnskogen og om 
truede dyr i Afrika enn om naturen utenfor døren. Kontakten med 
naturen og førstehåndserfaringer er den største utfordring for et 
tidsmessig miljøfag. Derfor er første bud: Gå ut med barn og 
ungdommer! 
 
Dette var et viktig motiv da prosjektet Gården som pedagogisk 
ressurs ved NLH (UMB) startet opp. Ti års erfaring viser tydelig at 
pleie og stell av dyr, planter og landskap kobler hender og hjertet. 
Når dette skjer, så tennes et lys; undring, spørsmål og 
kunnskapstørst oppstår. På Hegli gård hvor ungdomsskoleklasser 
kommer én uke hvert år, spurte en elev etter han hadde vært med 
på å fôre kyrne: ”Kommer det egentlig like mye ut av kua som det 
hun spiser?” Han var litt overveldet av volumet av både fôr og 
møkk. Han fikk ikke et kontant svar, men gikk og funderte mens 
han laget pannekaker. ”Ja, jeg vet det nå! Det kommer melk!” Så 
tenkte han litt til, ”og kjøtt”. Det er en annen måte å lære om 
næringspyramidene på enn slik den blir beskrevet i alle lærebøker. 
 
 Erfaringen som elevene får på gården kan bli det berømmelige 
omdreiningspunkt som fører videre til interesse for natur, miljø, samfunn 
og politikk. 
 
Skulder-ved-skulder pedagogikk 
Å drive med skoleprosjekter på en gård krever noe annet av både 
lærerne og bøndene enn kateterundervisning i klasserommet. ”Å ta 
et felles løft” er uttrykket som beskriver arbeidet på gården: store 
og små, lærer og elev, arbeider skulder ved skulder og føler seg som 
kolleger i en felles sak. Det trenger ikke å være arbeid med store 
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overskrifter. Noe så enkelt som å forberede et måltid sammen gir 
slike opplevelser. Vi har et felles mål, alle bidrar med en vesentlig 
del og sammen kan vi beundre resultatet. Dette går ikke av seg selv. 
Det krever at bonden er flink til å finne oppgaver og til å lage 
opplegg som også lærerne kan føle seg trygge på. 
 

 
Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
Gården er et ideelt sted for elever og lærere å arbeide kollegialt sammen. 
Samtalene som blir til under arbeidet, spesielt med ungdommer, oppstår 
ikke i klasserommet. Mange opplever at både det sosiale klimaet i klassen 
og forholdene til lærerne blir forvandlet gjennom dagene på gården. 
 
Anledning til omsorg 
I vår automatiserte og travle hverdag er det lett for barn å føle seg ”i 
veien”. Det er vanskelig å finne både tid og anledning til å gi barna 
nyttige plikter og oppgaver i hverdagen. Dessuten er det relativt 
kort tid de er hjemme etter barnehage, dagmamma eller skole. 

Mange føler at barna må få ”fri” når de endelig er kommet hjem.4 
Alt dette bidrar til at barn kan savne den bekreftelsen de får 
gjennom ansvar og omsorg. (Hva dette kan bety for ungdommer er 
beskrevet i kapittelet om ungdomspedagogikk, ”Har noen bruk for 
meg?”) 
 
Noen lærere har kunnet benytte dette savnet for å hjelpe elever med 
problemer på skolen. En rektor fra en stor barne- og ungdomsskole 
i Stockholm fortalte på Vestlandske Lærerstevne hvordan de har 
innrettet skolegården for stell av smådyr – først og fremst kaniner 
og høns. Utvalgte barn fikk ansvaret for stell av dyrene og kom 
regelmessig til skolen etter lang tid med stort fravær. Dyrene 
trengte dem. En ung lærer fra en skole i Bergen fortalte på et kurs 
om ”Dagsenteret for kaniner” som ble opprettet på hans skole. 
Skolehager spiller en lignende rolle, spesielt om våren da oppal av 
små plantene krever daglig stell. 
 
Mulighetene for å finne en oppgave hvor barnet kan yte noe, ”yte 
sin skjerv” er enda større på en gård. Som gutten i 5. klasse på en av 
gårdene i Trøndelag sa da han ble fortalt at nå var det siste gang før 
sommerferien: ”Sommerferie? Vi kan ikke ha sommerferie. Hva gjør 
gården uten oss?”  Bønder har fortalt om uforglemmelige 
opplevelser hvor elever har vært med å ta imot kalver eller lam 

                                                 
4 Dette er et større tema som ikke kan behandles her i full bredden. I forbindelse 
med TV programmet, ”Barnevakten” har mange funnet anledning å stille seg 
spørsmålet om barna er blitt gjester i sitt eget hjem. En ting er at det er mye mer 
bekvemt på kort sikt å ”hjelpe” barna med påkledningen osv og å gjøre 
husarbeidet selv, enn å ta på seg den møysommelige jobben det er å lære dem å 
utføre en oppgave ordentlig.  Men, det er mange andre motiver som også bidrar til 
en hverdag ”skjermet” fra plikter og praktiske gjøremål. 
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hvor de gjerne engasjerer seg både før og etter skoletid i stell av 
dyrene. 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
Gården er en arena hvor ansvar og omsorg styrker elevenes selvbilde og 
motivere dem til felles deltagelse. 
 
Barn som faller ut av rammene 
Skulder-ved-skulder pedagogikk og opplevelsen av å kunne yte noe 
verdifullt til fellesskapet er kanskje av enda større betydning for de 
av elevene som føler seg utilpass på skolen. Diagnosen ADHD brer 
om seg med skremmende hastighet. I vesten medisineres daglig om 
lag 10 millioner barn med Ritalin slik at deres uregjerlige ADHD-

energi kan tøyles i klasserommene. I tillegg finnes det barn med en 
rekke andre psykiske syndromer og mistilpasninger som defineres 
som spesialelever. Utover i ungdomsårene oppstår økende 
problemer med rusmisbruk og psykiske lidelser. I voksen alder 
fører psykiske problemer og kriminalitet til lidelser og tragedier for 
enkeltmennesker og familiene deres som i sin tur påfører samfunnet 
enorme økonomiske og sosiale kostnader. 
 
Forskningen har allerede påvist at urolige barn og ungdommer 
nyter spesielt godt av å være ute i naturen. Men for å bøte på 
nederlagene som klasseromsundervisning har medført, trengs det 
mestringsopplevelser og oppgaver som gir elevene mulighet til å bli 
sett med positivt fortegn. Når klasserommet flyttes ut på gården og 
læringen tar utgangspunkt i reelle oppgaver, er det som regel 
vanskelig å skille spesial- og syndromelevene fra andre elever, fordi 
energien deres rettes inn mot meningsfylte aktiviteter og fordi det 
er vanskelig å oppdrive denne meningen i klasserommet. Det er 
forbløffende å iaktta hvor fort slike elever kan vise hittil ukjente 
sider av seg selv for de voksne og for medelevene. Bønder forteller 
gang på gang om klassebesøk hvor de vet at assistenter er med for å 
passe på ”problemelever”, men at det akkurat er disse elevene som 
er blant de ivrigste og mest utholdende. Mange får anledning til å 
gjøre seg tanker om det er undervisningsrammene eller elevene det 
er noe i veien med. 
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Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
Gården med sine mangfoldige oppgaver er en ramme som passer for svært 
mange urolige, passive og skoletrette barn. Hvor skoler har prioritert å la 
disse elevene komme på en gård, blir ventelisten fort lang og takknemlige 
foreldre ønsker flere økter på gården for deres barn. 
 
Mat som problem eller ressurs 
Mennesker som har arbeidet med barn og ungdommer på gården, 
er enige om at måltidet er av en helt spesiell betydning. Ved 
måltidene er alle samlet. Lærere og elever spiser sammen, som 
oftest mat som er både forberedt og servert av elevene selv. Det er 
anledning til ros og ris, man ser på arbeidet som er gjort og legger 
videre planer. Kanskje bruker lærerne anledningen til å drøfte eller 

diskutere problemstillinger elevene møter på gården. Kort sagt, 
måltidene blir til ”hjertet” i arbeidsdagene på gården, kanskje slik 
som det har alltid vært på gårder. 
 
Men måltidene har en ennå større betydning hvis vi ser dem i 
forhold til samfunnsutviklingen. I skrivende stund (feb. -05) 
kommer det nesten daglige meldinger i media om ernæring og 
helse. Sukker- og saltkonsum, økende overvektsproblemer, 
spiseforstyrrelser, matintoleranse, brusautomater i skoler, økning 
av diabetes og andre ”livsstil sykdommer” er noen av temaene som 
har begynt å interessere også politikerne. I det internasjonale 
tidsskriftet, ”Resurgence”, lærte jeg et nytt begrep som var tatt i 
bruk i England. Der sto det at bare 40 % av barn og ungdommer i 
England opplevde ”knees-under-the-table” måltider til daglig. På 
kinoene gikk nettopp ”Super size me”, en film om konsekvensene 
av en måned med MacDonalds for kropp og sjel. De fleste er enig 
om at det må gjøres noe med matvanene, eller uvanene, og 
”fastfood”. Men hva? 
 
Jeg er overbevist om at den viktigste og mest effektive måten å lære 
barn gode matvaner er å involvere dem i prosessen fra ”jord til 
bord”. Når de har vært med på hele forløpet fra såing av frø og 
klekking av egg til at maten står på bordet, så har de et varig 
grunnlag for å velge sunn mat. Valg av mat er ikke bare et spørsmål 
om fakta og viten, men mye mer et spørsmål om erfaring og 
opplevelser. Arbeidet på gården kan gi et vesentlig bidrag til å 
gjenopprette en balanse i matvanene. 
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Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
I den nye læreplanen legges det mye vekt på mat. ”Mat som helse”, 
”Mat som kultur” og Mat som vare” er overskrifter i læreplanen 
som kommer i kjølvannet av dagens debatt. Det er også klare 
henvisninger til planlegging av måltider, til bruk av lokale 
ressurser, matlaging og servering. Læreplanen foreslår at elevene 
lager og selger et produkt og at en kan lage en elevbedrift som en 
del av faget. Dette er vel og bra, men uten å omfatte 
primærproduksjon, dvs. erfaring med hvor maten kommer fra, blir 
det et amputert opplegg. 
 

Det meste som står i den kommende læreplanen angående mat og ernæring 
kunne gjøres bedre og mer effektivt i forhold til læring hvis det ble gjort 
innenfor rammen av arbeidet på gården. 
 
 
Identitet og lokal tilknytning 
Samfunnsutviklingen kjennetegnes av økende individualisering. På 
den ene siden fører økt mobilitet, flerkulturelle møter, økende 
kunnskapsutvikling og medieflommen til at overleverte 
kunnskaper, normer og verdier mister sin selvfølgelige autoritet. 
Den enkelte blir nødt til stadig å skape og gjenskape sin 
selvforståelse, sin identitet. Det er fullt mulig å velge tradisjonelt, 
men enkeltmennesket blir nødt til å velge. På den andre siden fører 
teknologiutviklingen til at maskinene i økende grad kan overta 
manuelt arbeid og hjernearbeid. Vi fjernes fra nødvendigheten av 
fysisk arbeid for å oppnå materiell velferd, og vi får mer tid og 
penger til å skape vår egen identitet, både i fritid og arbeid. En 
identitet vi er nødt til å skape. 
 
Elever som får bidra på en positiv måte i deres nærmiljø er med på 
å bygge en identitet knyttet til stedet. Gjennom å delta i arbeidet på 
gården og å ta ansvar for ulike oppgaver synes det som om mange 
av elevene får et eierforhold til det de dyrker og et spesielt forhold 
til gården. Bøndene forteller at de har truffet unger i butikken i 
sommerferien som har spurt etter ”vår kalv” eller ”vår åker”.   
 
Å oppleve å høre til er avgjørende for at eleven skal kunne erfare seg selv 
som en del av samfunnet. Gården kan bidra til å gi en konkret, stedlig 
forankring.   
 



 

 20

Læreplan med humanistisk målsetning 
Den nye lærerplanen, ”kunnskapsløftet” ble innført fra høsten 2006. 
Den generelle delen av læreplanen fra 1997 beholdes, mens 
fagdelen av lærerplanen skrives på nytt for å få målene i alle fag 
tydeligere frem (etter 4., 7. og 10. trinn), også som forutsetning for 
de nasjonale prøvene. Undervisningsministeren legger vekt på at 
planen skal gi læreren og skolen større frihet til å velge veien til 
målene. Det blir understreket at 25 % av timetallet i ethvert fag skal 
gi plass til lokal tilpasset opplæring.  
 
Den generelle delen av lærerplanen, vedtatt av Stortinget, 
inneholder syv idealbilder av mennesket: det meningssøkende, det 
skapende, det arbeidende, det allmenndannede, det 
samarbeidende, det miljøbevisste og det integrerte mennesket. Som 
en overordnet målsetning står det innledningsvis: 
 
”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets 
oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver elev 
kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv, og samtidig overskudd og 
vilje til å stå andre bi.”  
 
”Livskunnskap” kunne vi kalle dette. Ikke bare at hver enkelt får 
opplevelser av mestring og tilstrekkelige utfordringer, men det skal 
skje i samhandling med andre. Når skolen skal omfavne livet på 
denne måten, så har lærerne behov for flere arenaer enn 
klasserommet. For å kunne gi et bilde av innholdet i den generelle 
delen av læreplanen, kan vi se på de syv overskriftene i forhold til 
gården som pedagogisk ressurs. 
 
 

 Det meningssøkende menneske 
”Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme 
gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.” 
 
Under denne overskriften får vi en forståelse for at undervisningen 
skal bygge på at alle mennesker er likeverdige og har noe verdifullt 
å bidra med. Det understrekes at identitet har å gjøre med 
kjennskap til nasjonale.  
 
Gården, hvor tradisjonelle bruksmåter blir pleiet og kultivering bygger på 
århundrers erfaringer og kunnskap, kan være et redskap for å arbeide med 
identitet.  Elevene lærer andre sider ved hverandre å kjenne og det er ikke 
nødvendigvis de lyse hodene som får mest gjort. Å møte til arbeidsøkter ute 
og dele både strevet og belønningen gir også et grunnlag for at elever med 
forskjellig kulturbakgrunn kan bygge opp noe felles. Gode erfaringer har 
allerede blitt gjort når det gjelder både integrering av innvandrerbarn og 
utviklingshemmete. 
 
Det skapende menneske 
”Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved 
uprøvde grep og framgangsmåter…” 
 
Her er vekten lagt på å finne situasjoner som gir elevene lyst på 
livet og mot til å gå løs på det og å bruke deres egne evner.  Det 
nevnes at undervisningen må legges opp slik at elever kan være 
med på å videreutvikle nedarvet praksis. Opplæringen skal ikke 
minst formidle hvordan levekårene stadig er forbedret gjennom 
generasjoners prøving og feiling i det praktiske liv. 
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Foto: Erling Krogh 
 
En gård er en arena hvor elevene får ta i bruk deres egne evner samtidig 
som de lærer teknikker og grep som har gått i arv i mange generasjoner.  
Plass for eget initiativ i planlegging av for eksempel hønsehus eller 
grønnsakskulturer gir dem mulighet å prøve og feile selv. De kan komme i 
nærmere kontakt med hvordan tidligere generasjoner levde, de som ikke 
hentet alt fra butikkene. 
 
Det arbeidende menneske 
”God læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og 
gjennomføre et arbeid… Øvelser og praktisk arbeid må derfor ha en vektig 
og integrert plass i opplæringen.” 
 
Det vesentligste elementet i praktisk arbeid kan sies å være 
motivasjon, dvs. at man arbeider for at det skal komme noen til 
gode. Først da oppstår ”driv og vilje”.  For å kunne formidle 
kunnskaper og ferdigheter som muliggjør deltagelse i arbeidslivet 

senere trengs det konkrete arbeidssituasjoner. Lærerplanen 
understreker hvordan opplæringen også må gi rom for at elever 
lærer gjennom å se praktiske konsekvenser av egne valg. 
 
 

 
Foto: Sidsel S. Sandberg 

 
En gård trenger kontinuerlig pleie og en lang vilje.  Resultatene viser seg 
over tid både i form av frodige omgivelser og ”selvdyrkete” måltider og kan 
motivere elevene til å arbeide på en annen måte enn de er vant til i 
klasserommet. De får øve tålmodighet og utholdenhet og kan også se 
konkrete konsekvenser av arbeid som ikke blir gjort som det skal. 
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 Det allmenndannede menneske 
”Opplæringen skal gi god allmenndannelse ved konkret kunnskap om 
menneske, samfunn og natur som gir overblikk og perspektiv;”  
 
Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur er nødvendig 
for oppvoksende generasjoner for å kunne orientere seg i dagens 
komplekse virkelighet.  Orienteringsløshet omtales som et av de 
største problemene som unge mennesker sliter med i vestlige 
samfunn i dag. En kyndighet og modenhet for å møte livet kan bare 
erverves gjennom det konkrete møtet med grunnleggende aspekter 
ved det daglige livet. 
 
Pleie av jorden og omsorg for husdyr er utgangspunktet for all annen 
kultur. Hva kunne være mer grunnleggende enn innsikt og konkrete 
ferdigheter i produksjon av matvarer?  Dette må høre til den mest basale 
allmenndannelse som finnes. 
 
Det samarbeidende menneske 
”Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av 
sosiale ferdigheter.”   
 
Kapittelet om ”det samarbeidende menneske” viser et maleri av 
barn rundt et bord som inntar et måltid sammen med en voksen. 
Sosiale ferdigheter øves best i en situasjon hvor elevenes handling 
får konsekvenser for andre.  Elevene må oppleve å få plikter og å ta 
ansvar.  Teksten legger også vekt på at skolen knyttes nærmere til 
lokalt arbeids- og næringsliv. 
 
En gård er en utmerket arena for samarbeid. På gårder med pedagogisk 
virksomhet legges det opp til at forberedelse av måltider, både inne og ute, 

blir en vesentlig del av læringsprosessen.  Samarbeidet i forbindelse med 
matlagingen gleder barn og ungdom i alle aldre og gir dem en mulighet å 
yte noe som legges merke til i fellesskapet. 
 
Det miljøbevisste menneske 
”Opplæringen må følgelig gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen 
og om samspillet mellom menneske og natur… Opplæringen må fremme 
glede over fysisk aktivitet og naturens storhet, over å leve i et vakkert land, 
over landskapets linjer og årstidenes veksling.” 
 
Vi har allerede skrevet om å flytte fokuset fra miljøproblemene til 
kontakten med naturen som en nødvendig forutsetning for 
miljøengasjement. Praktiske erfaring i omsorg for og pleie av 
naturen kan få uvurderlig betydning for deres utvikling som 
miljøbevisste mennesker. 
  
Hagebruk blir i dag innført i skoler i mange land som et praktisk øvelsesfelt 
for økologi og miljølære. På gården har man enda større mulighet til å se 
kretsløpet i praksis og å forstå sammenhengene.  Ved å ta vare på planter 
og dyr og oppleve konsekvensene av våre handlinger, får elevene anledning 
til å utvikle en vedvarende glede over og bevissthet om sin egen rolle i 
naturen.  
 
Det integrerte menneske 
”Opplæringen skal fremme allsidig utvikling av evner og egenart: til å 
handle moralsk, til å skape og virke, til å arbeide sammen og i harmoni med 
naturen.” 
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Det integrerte menneske realiserer seg selv på måter som kommer 
fellesskapet til gode.  Dette forutsetter allsidig utvikling av evner og 
tilrettelegging av konkrete oppgaver. 
 
Vi har vist til mange aspekter av elevenes utvikling som kan understøttes 
gjennom et gårdsprosjekt knyttet til skolen.  Innenfor en slik 
undervisningsarena kan alle elever – også innvandrerbarn, elever med 
behov for tilpasset opplæring og skoletrette elever – få oppdage og 
opparbeide tillit til sine egne evner, sette pris på andres bidrag og få en 
følelse av å medvirke til at verden blir et bedre sted å være. 
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3 Hvorfor trenger landbruket skolebarna? 
 
Kristina Parow 
 
 

 

I kapittelet foran har vi sett hvorfor barna trenger gården. Men, hva er det 
som motiverer en bonde til å starte opp, og å fortsette med pedagogisk 
virksomhet på gården sin? Og hvorfor er det nødvendig for landbruket at 
modige bønder tar et slikt skritt?  
 
Liv på tunet  
Mye av det arbeidet bonden gjør, gjør han eller hun i dag alene. 
Ofte er det bare i onnene det kan være tilløp til et fellesskap rundt 
arbeidet.  62 % av norske bønder opplever bondeyrket som ensomt5. 
Ektefellen jobber som regel utenfor gården fordi gårdsdriften gir for 
lite utkomme og bonden jobber også ofte utenfor gården. De minste 
barna er i barnehage, de større  på skolen, og de gamle som ikke 
greier seg selv på institusjon.  Heltidsbonden samtaler kanskje bare 
med sjåføren fra Tine mens de venter på å tømme melketanken eller 
med dyrlegen når han/hun trengs i fjøset. Satt på spissen må 
bonden dra av gårde for å treffe andre mennesker i arbeidstiden sin. 
 
Heltid på gården 
Samtidig vet vi at de fleste bønder ikke ønsker å farte rundt for å 
tjene til livets opphold. 58 % foretrekker å arbeide på gården på 

                                                 
5 Tallene i teksten er hentet fra Levekårsundersøkelsen for landbruksbefolkningen 
2002, referert av Løwe, 2003/2004  

heltid. Som bonde må en ofte ha mange baller i luften på èn gang og 
stadig vurdere ut ifra vær, vokster og dyrehelse hva som til enhver 
tid er riktig å prioritere. Da er det godt å kunne være til stede og 
slippe å forholde seg til enda et arbeid – utenfor gården. I tillegg 
opplever de langt fleste det å ha en selvstendig hverdag som ett av 
hovedgodene ved å drive gård (83 %). 
 

 
 Foto: Linda Jolly 



 

 25

Ekstra inntekt? 
Som det går frem av kapittelet om langsiktig økonomi (se kapittel 
17), er ikke utsiktene til ekstra inntekt et enerådende motiv for å 
starte opp et samarbeid med skolen. En genuin interesse for barn og 
bekymring over deres manglende jording veier også tungt. Likevel 
er det selvsagt viktig at den pedagogiske virksomheten skal være 
med på å gi gården flere ben å stå på økonomisk. Mange bønder 
som har holdt på en stund med gård-skolesamarbeid, opplever en 
sterk vekst i sin sosiale kapital; dvs. følelsen av å bli verdsatt i 
lokalsamfunnet.6 Det varmer når en far du knapt kjenner kommer 
bort til deg på butikken og forteller at NÅ synes gutten hans det er 
artig å gå på ”skolen”. Som en bonde sa: ʺTidligere var jeg alene om 
mine bekymringer for gården, men også om mine gleder når ting 
gikk bra. Nå er hele bygda med.ʺ 
 
Gården kommer til heder og verdighet igjen 
Noen bønder har også fortalt at de ser gården sin med nye øyne 
etter at elevene begynte å komme dit. De opplever en ressurs-
rikdom som de ikke var klar over tidligere. En bonde fra Nord 
Trøndelag fortalt at gårdens historie ble levende for henne gjennom 
at kårfolkene på gården ble trukket inn i undervisning. Hun følte at 
mye av historien hadde gått tapt hvis hun ikke hadde begynt med 
gård-skolesamarbeid. På denne måten fremmer det nye livet på 
gården også en verdsetting av stedet og det arbeidet som har skapt 
gården gjennom generasjoner. 
 
 
 

                                                 
6 Nergård/Verstad, Rapport om GSPR nr. 1, 2004. 

Fremtid for norsk matproduksjon? 
Norsk landbruk går en usikker fremtid i møte. Kravet om billigere 
mat preger fortsatt mediebildet, men det er også tegn som tyder på 
økt  bevissthet om spørsmål som: Hvor kommer maten fra? 
Hvordan blir maten produsert? Hvordan påvirker vårt mat forbruk   
andre mennesker?. Den nye bevisstheten om matprodukson kan gi  
ny berettigelse for det lokale  landbruket og den kortreiste maten.. 
 
Her kan landbruket få hjelp fra skolebarna. Som vi har sett i forrige 
kapittel trenger de det læringsmiljøet som en allsidig gård kan tilby, 
enten de bor i byen eller på landet. Takknemligheten over at 
mennesker bruker livet sitt på å dyrke jorden, oppstår når 
landbruket greier å imøtekomme ett av våre største savn: lengselen 
etter at ting skal henge sammen. Får elevene ta del i livet på gården 
året igjennom som en del av sin skolegang, opplever de 
sammenhengene på kroppen7. Og gjennom våre barn får også vi 
voksne ta del i den.  
 
Merkevarebygging 
Varene fra slike gårder forteller en historie - en historie om 
meningsfylt arbeid i frisk luft hvor det også er plass for små 
barnehender, om mestring, om stolthet - om gleden over å kunne 
bidra. Vi forbrukere bærer med oss historien som en forestilling i 
bevisstheten. Eller vi oppsøker den,, gjerne sammen med våre barn 
eller barnebarn. Vissheten om at vi ved å kjøpe gårdens produkter 
indirekte bidrar til at historien fins, kan skape en varig 
betalingsvilje i oss.  
                                                 
7 En spørreundersøkelse blant foresatte for elever ved 9 skoler som får være på 
deltagende gårdsbesøk, viser at de foresatte mener gårdsdagene gir barna en bedre 
skolehverdag og gir større forståelse for verdien av landbruket (Lyngstad 2003). 
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Tør norsk landbruk satse på en merkevarebygging tuftet på barn og 
ungdoms deltagelse?  Svaret kan åpne for ny, utradisjonell støtte til 
landbruket, - fra forbrukere som er opptatt av større nærhet til 
produksjonen av mat. 
 
Helstøpt glede 
Vi vil at barna ved å bruke  kreftene sine på gården skal få en 
mindre fragmentert opplevelse av verden, at de skal forstå at livet 
henger sammen, og at de selv er en del av det store kretsløpet. Da er 
det en fordel at gårdsdriften kan fremvise et bærekraftig kretsløp og 
fortsatt produsere matvarer.. Barn har en meget velutviklet teft for 
hva som er ekte og ikke ekte. En ʺgårdskulisseʺ slik som vi har sett i 
andre land, kan gi barn tilgang til opplevelser med dyr,  men den 

mangler en produktiv mening. Strukturen i norsk landbruk gir oss 
fremdeles mulighet til å kombinere aktiv gårdsdrift og pedagogisk 
virksomhet.  Ønsker vi at barna skal bli berørt på et dypere plan, 
bør de få bryne seg på et mangfold av meningsfylte oppgaver året 
igjennom. Det kan være vanskelig på gårder som er svært 
spesialisert. Behovet for pedagogiske tjenester fra landbruket er 
derfor med på å tydeliggjøre at næringen både har behov for 
gårdsbruk med allsidig virksomhet i begrenset skala og effektiv og 
spesialisert produksjon i større skala. 
Uansett hvilke type drift det er på gården, er det bonden og de 
menneskelig ressursene som er viktigst. Bønder med medfødt 
pedagogisk talent som har mye å gi elevene, finner man i alle 
driftsformer.  
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4 Hvilke utbytte har samfunnet av gård-skolesamarbeid? 
 
Erling Krogh 
 
 
Framveksten av det moderne industrilandbruket har ført til at 
prosessene i landbruket er blitt fjerne for den store majoriteten i 
befolkningen. Det produktive landskapet har først og fremst en 
rolle som en omgivelse for folk flest, som en ramme for deres 
handlinger. Industrisamfunnet har ført til at færre høster fra 
naturen for å skaffe mat til befolkningen og råvarer til industriell 
bearbeiding. Etter hvert jobber også færre i foredling og øvrig 
industri. Maskinene har overtatt mer og mer av muskelarbeidet. 
Gjennom å frigjøre fra manuelt slit, har industrisamfunnet åpnet 
for dannelse av nye samfunnsformer. 
 
Fra industrisamfunn til kommunikasjonssamfunn 
Nye scenarioundersøkelser påpeker at det på slutten av 1900-
tallet har skjedd en overgang fra industrisamfunn til 
kommunikasjonssamfunn (Frønes og Brusdal 2000, Jensen 1999, 
Roland 1999). Frønes påpeker at det etterindustrielle samfunnet 
er kjennetegnet av at globalisering, kommunikasjonsteknologi, 
kunnskap og utdanning er basis for kompetanse. Den klassiske 
industriarbeideren er erstattet av elektronisk baserte operasjoner 
(Frønes og Brusdal 2000: 29) 
 
Jensen (1999) hevder at kommunikasjonssamfunnet med basis i 
informasjonsteknologi også er i ferd med å avskaffe seg selv. 

Industrisamfunnet frigjorde fra fysiske arbeid. ”Så begyndte vi å 
automatisere vores kommunikation og vores sanser. 
Kommunikation behøver ikke længere at foregå fra mund til øre, 
vi har telefon og TV. Lommeregneren og computeren har 
overtaget en stor del av hjernes arbejde. Vi er gået et skridt 
videre. Vi automatiserer ikke alene muskelarbejdet, men også 
hjernearbejdet. Roboter, der maler skjærer og føler. Sensorer, der 
holder bilen på vejen og avstand til andre biler. Igjen - lad 
maskinerne gøre arbejdet for os.” (Jensen 1999: 29). 
Informasjonsteknologien automatiserer i økende grad både 
muskelarbeid, hjerne- og sansearbeid. 
 
Informasjonsteknologien har ført til endringer både i 
naturbrukets næringer og utdanning. Mens industrisamfunnets 
teknologi åpnet for overgang fra manuell til mekanisk 
naturbeherskelse, har informasjonsteknologien lansert ”mentale” 
maskiner som forenkler håndteringen av mekanikken. Dette har 
ført til at mental kommunikasjon i økende grad kan erstatte 
forholdet mellom menneske og manuelt styrte maskiner i 
landbruket, for eksempel ved håndtering av datastyrte 
melkeanlegg. Synssansen og tastetrykk kan delvis erstatte andre 
sanser og andre kroppslige ferdigheter.   
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Informasjonsteknologiens automatisering har imidlertid også en 
annen interessant effekt: Menneskelig arbeidskraft frigjøres til 
andre oppgaver og nye framvoksende behov knyttet til 
identitetsoppbygging og identitetshåndtering. Det moderne 
samfunnet er kjennetegnet av at enkeltmennesket løsrives fra 
den selvfølgelige autoritet til tradisjonelle normer og verdier. 
Videre mister oppvekststed og bosted sin plass som gitt og 
naturlig fysisk forankring (Giddens 1996 og 1997). Mennesket må 
selv skape ny forankring, både verdimessig og stedlig. Økning i 
økonomisk velferd (i vesten) fører til at en stadig større del av 
kjøpekraft og etterspørsel rettes mot en kontinuerlig oppbygging 
og gjenoppbygging av personlig identitet. Når automatiseringen 
frisetter arbeidskraften, kan mer krefter rettes mot produksjon av 
identitetsvarer og identitetstjenester og mer tid kan brukes til 
identitetsoppbygging, både i arbeid og fritid. 
 
”Dream Society” 
I følge Jensen (1999) bidrar innføringen av informasjonsteknologi 
derfor til realiseringen av  
Dream Society, identitetssamfunnet. Enkeltmenneskets behov for 
å skape egen identitet blir en samfunnsmessig drivkraft som 
preger så vel politikkutforming som ønske om utdanning.   
IT-samfunnet har på sin side ført til at stadig mer tid brukes 
foran skjermer, der fingerspisser og synssans er delene av 
kroppen som brukes aktivt. 

 
Den økte betydningen av håndtering og gjenoppbygging av 
identitet kan skape betydelig usikkerhet. Meningen forvitrer for 
stadig flere i samfunnet. Høyt sykefravær i arbeidslivet, 
utagerende og læringshemmende atferd blant skoleelever, og 

økende kriminalitet og rusproblematikk kan for en stor del 
forklares ut fra helse- og identitetsproblemer med psykososial 
begrunnelse. Regjeringens strategiplan ”…sammen om psykisk 
helse…” regner med at mellom 10 og 20 prosent av 
barnebefolkningen har psykiske plager som påvirker deres 
daglige fungering. Tall fra Samdata viser at nesten 31.000 barn 
og unge under 18 år ble henvist til psykisk helsevern for barn og 
unge i 2002 (Regjeringens strategiplan). Av disse ble nesten 6000 
henvist for atferdsvansker, bortimot 5000 for tristhet/depresjon 
og over 4000 for hyperaktivitet. 
 
Diagnoser og utfordringer 
I samtalene med bønder som bruker gården som læringsarena 
for skolelever, er det en type uttalelse som går igjen: ”Deres 
spesialelever er mine stjerneelever”. Når ADHD-guttene 
kommer på gården for å lære, viser de generelt arbeidsiver, 
målrettethet og omsorgsevner. Den springende energien som må 
tøyles i klasserommet, kan rettes og konsentreres i møtet med 
arbeidsoppgavene på gården. En bonde i Nord-Trøndelag fikk 
ansvaret for de fire ”verstingene” på den lokale ungdomsskolen, 
som ikke kunne være i skolebygningen lenger. Etter to måneder 
visste alle fire hva de ville bli der og da – avløsere hos bonden. 
Deltakelsen i gårdsarbeidet bidrar til å plassere seg i tilværelsen. 
Da kan andre mål utvikles og festes når ungdommene vokser inn 
i voksenlivet. 
 
Sykdomstilfeller og framveksten av psykiske diagnoser viser en 
eksistensiell utfordring i et samfunn der enhver får ansvar for å 
skape sin identitet. Å skape sin egen mening og sitt eget 
selvbilde kan være en frigjørende mulighet, men i et samfunn 
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der mediesuksessene eksponeres, blir samfunnsmessige rammer 
utydelige og fallhøyden stor. Meningen glipper lett taket. 
Meningsforvitringen har mange og komplekse årsaker.  Det er 
allikevel åpenbart at oppløsningen av meningsbærende 
sammenhenger mellom det enkelte mennesket og samfunnet er 
av stor betydning. For den enkelte er det en utfordring å 
gjenoppbygge slike sammenhenger. Dette kan både bestå i å ta 
bolig i sin egen kropp ved å ta kroppen og sansene mer bevisst i 
bruk, og i å fornye og utvikle den bevisste kroppens forhold til 
omgivelsene, andre mennesker og samfunnet. For eksempel ved 
å delta i gårdsarbeid.  
         
Drømmene våre og livskvalitet 
Ingebrikt Steen Jensen skrev i 2002 bestselgeren ”Ona Fyr”. I 
boka spør han seg hva som skal til for å få solgt varer og tjenester 
i vår tid. Han viser til markedsføringsguruen Leon Nordin, som 
hevder at det er nødvendig at det som produseres kan gi svar på 
en eller flere av fem drømmer: 
 

• Drømmen om evig liv 
• Drømmen om evig ungdom 
• Drømmen om evig rikdom 
• Drømmen om evig virilitet 
• Drømmen om evig lykke 

 
Fra et markedsføringssynspunkt orientert omkring 
forbrukersamfunnets kulturelle verdier kan dette synes 
fornuftig. Men samsvarer det med dine drømmer eller 
drømmene til dem du kjenner godt? Forskning omkring hvem 
som opplever høy livskvalitet tyder på at andre forhold er av 

større betdning. Forskningscenteret for Livskvalitet i København 
har intervjuet mer enn 10.000 mennesker i en undersøkelse om 
livskvalitet. Direktører har det ikke bedre enn folk ”på gulvet”. 
 

 
Foto Anne Grutle 
 
Folk som arbeider med kunnskap på høyeste faglige nivå har det 
ikke bedre enn ufaglærte. Rike har det ikke bedre enn fattige. 
Penger, makt eller boklig lærdom et tydeligvis ikke avgjørende 
for å leve et godt liv. Det er derimot klar sammenheng mellom 
opplevd livskvalitet og evnen til å gjøre egne, eksistensiell valg. 
Søren Ventegodt (1997, s. 22) oppsummerer slik:  
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”Livet går ut på å finne ut hva en selv vil. Det vil si kjenne 
sine innerste drømmer, vite hvilke muligheter som finnes 
rundt en/kjenne den verden en lever i og ha en innstilling   
som gjør det mulig å forene drømmer med de muligheter 
som faktisk finnes. Livet handler med andre ord om å 
bygge bro mellom vår indre eksistens og omverdenen. 
Livets mening går ut på å forbinde vårt dypeste indre 
med den ytre verden vi lever i. Finne frem til alle 
drømmer og skjulte potensialer og kjempe for å 
virkeliggjøre dem. Dette er å oppfatte livskvalitet som 
livsutfoldelse.” 

 
I undersøkelsen ”Livskvalitet og naturbrug” (Ventegodt 1998) 
vises tydelige statistiske sammenhenger mellom opplevd 
livskvalitet og forhold til natur. ”Dem, der har et meget godt 
forhold til naturen har det gennem de subjektive og 
eksistensielle mål (for livskvalitet) 5-10 % bedre enn 
gennemsnittet. Dem, der har et meget dårlig forhold til naturen 
har det gennem de subjektive og eksistensielle mål for 
livskvalitet 10-20% dårligere enn gennemsnittet.” (Ventegodt 
1998: 33).  I drøftingen av resultatene påpeker Ventegodt at den 
gode livskvalitet henger nært sammen med en utviklet 
bevissthet om livet og virkeligheten. ”Jo finere og mer præsist 
man er i stand til å gripe naturen i sig og uden om sig med sin 
oppmerksomhed, des mer samhørighed oplever man – des mer 
føler mag sig som en del af en større helhed – og jo større er 
naturoplevelserne” (Ventegodt 1998: 12) 

  
Det viser seg altså at et bevisst og aktivt forhold til omgivelsene 
er et særtrekk for dem som opplever høy livskvalitet. For å finne 
fram til sin egen drøm; å ha opplevelser av mestring, av å høre 
til, og av å være noe for noen. Dette er allmenne byggesteiner for 
egen identitetsdannelse. Deltakelse i gårdsarbeid kan bidra til at 
elevene kan etablere disse byggesteinene i sitt eget liv. Poenget 
er ikke at man skal utdanne en skokk av nye bønder, men gjøre 
elevene i stand til å realisere seg selv, ikke bare kopiere en 
påklistret identitet skapt av samfunnets forventninger eller 
markedsføring. Det dreier seg om allmendannelse og 
allmennutdanning og oppnåelse av målene i den generelle 
læreplanen, noe som er vanskelig innen klasserommets fire 
vegger. 
 
Hvordan lærer elevene best? 
Elevene gir selv tydelige svar på at disse veggene er for trange 
når det gjelder å legge til rette for læring. Gjennom 7 år har 
studentene ved lærerutdanningen på Universitetet for 
miljøvitenskap hatt elevsamtale med en utvalgt elev i løpet av 
studietiden. Elevene blir blant annet spurt: Hvordan lærer du 
best? Om lag 20 % av eleven sier at de lærer best gjennom at 
læreren gir en kort, struktrert gjennomgang av lærestoffet på 
tavla før de får praktiske eksempler på teoristoffet. Mellom 70 og 
80 % sier at de lærer best gjennom at stoffet gjennomgås på en 
praktisk måte, gjerne i praksis, før de presenters for teoristoff. 
Her vil gården være en meget aktuell læringsarena.
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5 Bøndenes skole-abc 
 

Synnøve Borge 
 
 
Skolekultur og ”agri-kultur” er to svært forskjellige kulturer. Hvis 
samarbeidet skal kunne lykkes, må bonden få et innblikk i både premissene 
som styrer lærernes gjerninger, og i hvordan skolen fungerer som 
organisasjon. I neste kapittelet får lærerne en mulighet for å få en innblikk 
i bondens virkelighet. Dette kan på ingen måte erstatte det arbeidet som vi 
understreker på kursene: å oppsøke hverandres arbeidssteder og innlede en 
felles planleggingsprosess. 
 
Å være lærer er langt fra å kunne velge selv det som man ønsker å 
lære bort. Lærerne er i høy grad underlagt både lovverk og 
læreplanverk.  I tillegg har læringsmålene på mange måter blitt 
snevret inn og tydeligere presisert.  Samtidig har lærerne også fått 
en større frihet når det gjelder metodene for innlæringen. 
 
Som profesjonell lærer må man både vite om alle regulerende 
faktorer, men også være i stand til å lage seg albuerom innenfor 
disse begrensningene som er styrt utenfra.  
 
Som bonde eller interessert i ”levende læring” er det lurt å sette seg 
inn i noe av lov- og planverket fordi disse nettopp også gir rom for 
at undervisning kan og noen ganger skal skje utenfor klasserommet.  
Og det er lurt å kjenne til lærerens begrensinger og muligheter. 
 
 

Opplæringsloven 
- er på en måte rektors rettesnor og ”bibel” i daglig drift av skolen.  
Denne er styrende for hvordan skolen skal og kan organisere 
undervisningen. 
 
Verdt å merke seg er bl.a. Formålsparagrafen: 
 
§ 1-2. Formålet med opplæringa  
Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi 
elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene 
deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei 
kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.  
Den vidaregåande opplæringa skal ta sikte på å utvikle dugleik, forståing 
og ansvar i forhold til fag, yrke og samfunn, og hjelpe elevane, lærlingane 
og lærekandidatane i deira personlege utvikling. Den vidaregåande 
opplæringa skal vere med på å utvide kjennskapen til og forståinga av dei 
kristne og humanistiske grunnverdiane, den nasjonale kulturarven vår, dei 
demokratiske ideane og den vitskaplege tenkjemåten og arbeidsmåten.  
Opplæringa i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa skal fremje 
menneskeleg likeverd og likestilling, åndsfridom og  
toleranse, økologisk forståing og internasjonalt medansvar.  
Opplæringa skal leggje eit grunnlag for vidare utdanning og for livslang 
læring og støtte opp under eit felles kunnskaps-, kultur- og verdigrunnlag 
og eit høgt kompetansenivå i folket.  
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte 
eleven, lærlingen og lærekandidaten.  
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Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar 
og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og 
heim, og mellom skole og arbeidsliv. Alle som er knytte til skolen eller til 
lærebedriftene, skal arbeide for å hindre at elevar, lærlingar og 
lærekandidatar kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller 
handlingar.  
 

Endra med lov 30 juni 2000 nr. 63 (i kraft 1 aug 2000, etter res. 30 
juni 2000 nr. 645). 
 
Se også de andre kapitelene i opplæringsloven, det er mye å hente 
her! 
 
F. eks: 
Kapittel 2. Rett og plikt til grunnskoleopplæring 
Kapittel 3. Rett til vidaregåande opplæring 
Kapittel 4. Vidaregåande opplæring i bedrift 
Kapittel 5. Spesialundervisning 
Kapittel 7. Skyss og innlosjering i grunnskolen 
Kapittel 8. Organisering av undervisninga 
Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø 
 
 
 
Spesielt er kapitel 5 interessant: 
 
§ 5-1. Rett til spesialundervisning  
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det 
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.  
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg 
leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha 
eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av 

opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som 
er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det 
same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-
2.  

(Se også kapittel 11 om spes. ped.) 
 
 
I den grad opplæringsloven er rektors ”bibel”, så er 
LÆREPLANVERKET lærernes ”hellige bok”… Formet av landets 
styrende politikere og deres ønsker om hva dagens skole skal 
inneholde, om hva dagens elever skal lære på skolen. Dagens 
læreplanverk har fått navnet Kunnskapsløftet: 
 
 
KUNNSKAPSLØFTET er sammensatt av flere deler: 
 
Generell del 
       Denne delen starter med: ”Opplæringens mål er å ruste barn, 
unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer 
sammen med andre.” 
Osv… Les og bla mye i denne generelle delen.  Den tar for seg de 
forskjellige mennesketypene, som skal bli ivaretatt av skolen.  Her 
er mangt og mye å hente av gode tungtveiende argumenter for å få 
elevene ut.  Kanskje er det denne delen av læreplanen som har 
trangest kår innenfor klasserommets vegger?  
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Mennesketypene: 
• Det meningssøkende menneske 
• Det skapende menneske 
• Det arbeidende menneske 
• Det allmenndannende menneske 
• Det samarbeidende menneske 
• Det miljøbevisste menneske 
• Det integrerte menneske 

( Se kapittel 2) 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 

I alle fall er de fleste lærere langt mer opptatt av å sette seg grundig 
inn i den spesielle delen.  Denne er delt inn i følgende deler: 
 
Læringsplakaten,  
som sier at skolen og lærebedriften skal: 

• gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å 
utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med 
andre; 

• stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, 
utholdenhet og nysgjerrighet; 

• stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle 
egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning; 

• stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres 
personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og 
kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og 
demokratisk deltakelse; 

• legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og 
lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg 
av utdanning og fremtidig arbeid; 

• fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter; 
• stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse; 
• bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og 

som forbilder for barn og unge; 
• sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet 

fremmer helse, trivsel og læring; 
• legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre 

foreldres/foresattes medansvar i skolen; 
• legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen 

på en meningsfylt måte. 
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Her er det mye å hente! 
 
Neste kapittel er: 
 
Fag og timefordeling: 
Her står beskrevet hvor mange timer elevene skal være på skolen i 
de forskjellige alderstrinnene, samt hvor mange timer de skal ha i 
hvert fag i løpet av 1-7klasse, ungdomsskolen eller videregående 
opplæring. 
Skoleeier fordeler timene på de ulike årstrinnene. 
Kommunene kan også søke om å utvide skoledagen eller om å 
disponere timene annerledes. 
I tillegg gir Kunnskapsløftet åpning for en 25 % omdisponering av 
timene i enkelte fag når det antas at dette fører til bedre 
måloppnåelse.  
 
Siste del er: 
 
Læreplaner i fagene:   
- som igjen i hvert fag er delt inn i  
 

• Formålet med faget 
• Hovedområder i faget 
• Timetall i faget 
• Grunnleggende ferdigheter i faget   
• Kompetansemål i faget 
• Vurderinger i faget 
 
 

 

Altså et temmelig omfattende dokument, dette Kunnskapsløftet! 
Som om ikke dette skulle være nok, (de fleste lærere opplever det 
som mer enn nok…) så opererer enhver kommune med respekt for 
seg selv som skoleeier, med en egen plan for virksomheten der.  
Denne kalles strategisk plan. 
 
Strategisk plan 
- er skoleeiers, altså kommunens eller fylkeskommunens 
satsingsområder for skolen for en fireårsperiode.  Ønsker de å 
prioritere språkopplæring?  Regneferdigheter?  Naturfagene?  
Skolemiljø?  
I kommunene er det oppvekst og kultur sjefen som bruker dette 
som et styringsdokument overfor rektorene, som bringer dette med 
seg til skolen hvor dette må inkorporeres i skolens egen 
virksomhetsplan.   
 
Virksomhetsplan 
Hver skole utarbeider en fireårig virksomhetsplan i samarbeid 
mellom rektor og lærere eller lærerrepresentanter. 
Her må strategisk plan gjenkjennes, og i tillegg kan den romme 
skolens egne ønsker for sin virksomhet.  For eksempel gård-skole 
samarbeid eller annet.   
Dersom skolene har mer piff igjen, og det har merkelig nok rektorer 
alltid, så lager skolene sine årsplaner, med utgangspunkt i 
virksomhetsplanen. 
 
Både strategisk plan og virksomhetsplan fører et språk som egner 
seg mer for politikere enn pedagoger, og mange lærere erfarer at 
det er vanskelig å forbinde seg med disse planene på grunn av 
dette.  Det kan være ganske slitsomt å skulle gjennomføre et stykke 
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arbeide når så mange styrende krefter har høye ambisjoner på deres 
vegne.  Dette gjelder også i høy grad Kunnskapsløftet. Derfor er 
mange lærere i en daglig situasjon hvor de opplever at de blir 
avkrevd langt mer enn de makter, og dette er et både slitsomt og 
sårbart utgangspunkt for et samarbeid med en gård. Det som i en 
overskuddssituasjon ville vært mulig å vurdere som et spennende 
pedagogisk prosjekt, vil for de langt fleste fortone seg som ”enda et 
fjell å bestige”… 
 

Men gi ikke opp!  En evalueringsrapport fra samarbeidet gård – 
skole i Levanger kommune konkluderer entydig med at både lærere 
og foresatte opplever gårdsundervisningen som veldig positiv. At 
lærerne ser at den ekstra innsatsen, som jo alltid må legges inn når 
det er oppstart av nye arbeidsmetoder, fører til engasjerte elever og 
god mestring for de som ofte taper innenfor skoleveggene.  
Nøkkelen til å overkomme dørstokkmila ligger i informasjon. I 
klare mål og god kommunikasjon. Mellom bonde og lærer. 
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6 Lærernes landbruks ABC 
 
Erling Krogh 
 
 
Hvor i all verden er dagens norske gårdbrukere? Utvikling i norsk 
landbruk siden 70-tallet.  
 
På 1970-tallet var Norge en stakket stund preget av den grønne 
bølgen. Bevisstheten om at jordas ressurser er begrenset preget den 
allmenne opinion med oljekrise og medieoppslag om 
matvaremangel og utarming av jorda på grunn av intensivt 
moderne landbruk. Erik Dammann startet Framtiden i Våre 
Hender, som raskt ble en folkebevegelse. I 1975 vedtok Stortinget at 
bonden skulle likestilles lønnsmessig med industriarbeideren, 
opptrappingsvedtaket. I perioden som fulgte ble det utviklet et system 
for overføring av store summer til landbruket, og engasjementet for 
å drive matproduksjon var stor i bondestanden, med påfølgende 
stor investeringsiver. Landbruksskolene var fulle av elever fra by og 
land, og jeg var en av disse elevene – fra by. 
 
Utover på 1980-tallet endret situasjonen seg gradvis. Norsk 
landbruk skulle tilpasse seg utenlandsk konkurranse og en fri 
markedsøkonomi. I 1990 opphevet Alstadheimutvalget 
opptrappingsvedtaket. Landbruket skulle rasjonaliseres og 
overføringene ble sakte, men sikkert, gradvis nedtrappet. I det store 
og hele har de politiske virkemidlene fram til i dag vært preget av 
rasjonaliseringsånden, med hovedvekt av støtte til det tradisjonelle 
landbruket basert på volumproduksjon.     

 
Torkild Løwe i Statisk Sentralbyrå har undersøkt endringer i 
landbruket mellom 1995 og 2002. Økning i bruksstørrelse holder 
fram. Det er ca. 15 % økning i bruk med > 200 daa fra 1995-2002. I 
tillegg kommer økning i antall daa av dyrka areal som leies, nå er 
om lag 30 % at totalarealet gjenstand for jordleie. Samdrift mellom 
bønder, der man gjerne bygger et stort fjøs hvor flere gårdsbruks 
husdyrbesetninger rommes under samme tak, har økt kraftig siden 
dette tiltaket for alvor ble introdusert på midten av 1990-tallet. I 
2002 deltar 7 % av brukene i samdrift hvorav to tredjedeler i 
samdrift mellom to bruk. Ytterligere 5 % har konkrete planer om å 
etablere samdrift. 
 
Deltidsbønder 
Med sviktende inntektsgrunnlag er det vanskelig for bonden å 
kunne leve av inntektene fra gårdsbruket. En stadig økende andel 
av bøndene har annet yrke som hovedyrke. SSBs 
utvalgsundersøkelse viser at 41 % av bønder i utvalget har annet 
yrke som hovedyrke, mens 39 % ikke har annet inntektsgivende 
arbeid. Hovedvekten av norske bønder er altså deltidsbønder og 
flertallet har annet yrke som hovedyrke. Andelen med annet 
inntektsgivende arbeid er naturlig nok størst på de minste brukene, 
ca 70 % av brukerne med < enn 100 daa dyrka mark, men det er en 
bemerkelseverdig økende andel av brukere som har annet 
inntektsgivende arbeid på større bruk – for eksempel 15 % økning 
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på bruk over 300 daa mellom 1995 og 2002. De største brukene har 
størst økende andel i annet inntektsgivende arbeid i denne 
perioden. Også blant volumprodusentene øker andelen av bønder 
som har annet inntektsgivende arbeid.  
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Bøndene har lang arbeidsuke, gjennomsnittlig mer enn 50 timer. 
Melkeprodusentene jobber minst utenfor gården, noe som henger 
sammen med produksjonens art. I følge mytene henger Norge langt 

etter andre land i effektivisering. Fakta er imidlertid at norsk 
produksjonsstørrelse er sammenliknbar med tilsvarende land i 
Europa, for eksempel Finland, Østerrike og Sveits.   Det er også en 
myte at Norge har stått mer stille i effektivisering enn disse landene.  
 
Norske bønder er misfornøyd med inntektsutviklingen. Det er 
kanskje ikke så rart når kjøttprisen de oppnår har stått stille siden 
1980-tallet. Andelen av bønder som er minst tilfredse med inntekten 
har økt fra 13 % til 26 % mellom 1995 og 2002. Dette henger sammen 
med tøffere driftsbetingelser. Det er vanskelig å henge med på 
lasset. De seinere åra har det i perioder vært et ras av 
bruksnedleggelser og salg av melkekvoter. På tross av den svekkete 
økonomien er bøndene jevnt over meget tilfredse med livet. Dette 
har sammenheng med at motivasjonen for å drive landbruk er 
preget av andre verdier enn økonomisk profitt, noe jeg seinere vil 
komme inn på. Det er imidlertid en økende usikkerhet knyttet til 
om noen vil overta bruket mellom 1995 og 2002. 
  
9 av 10 gårdbrukere i SSBs utvalgsundersøkelse er menn. Deres 
sideyrker er typisk maskuline. 40 % jobber med 
maskinentreprenører, håndverk eller transport ved siden av, 15 % 
har jobb i politikk og administrasjon og 27 % mer akademiske yrker. 
Konene til gårdbrukere er i større grad knyttet til skole- og 
helsevesen. I og med at kvinneandelen i landbruket øker har dette 
vært en medvirkende årsak til økt fokus på å bruke gården som 
arena for skole og helsevesen.  
 
Grovt sett kan aktørene i landbruket i dag sies å være delt i to 
hovedgrupper. Den ene gruppen satser på effektivisering, men det 
blir stadig plass til færre volumprodusenter med økt rasjonalisering 
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og effektivisering, da markedet for volumproduksjon er konstant. 
Den andre gruppen satser på nisjeproduksjon, småskala produksjon 
og mangesysleri/mangfold. Det er primært denne gruppen som 
satser på å bruke gården som læringsarena. Flerbruket på gården 
åpner også for et bredt spekter av læringsoppgaver for elever på 
gården. Fremdeles henger en betydelig andel bruk med allsidig 
landbruksproduksjon igjen etter opptrappingsvedtaket, og en del 
av de bøndene som ellers ville falle av effektiviseringsraset, satser 
på gården som læringsarena og annen tjeneste- eller 
nisjeproduksjon. I tillegg er en stor andel av norske gårdsbruk 
såkalte forvaltningsbruk, der jorda er leid ut, men hvor den nye 
generasjonen leter etter nye næringer som kan vitalisere 
gårdsbruket.  
 
Oppsummering:    
Mange norske bønder ser seg nødt til å skape ny næring på gården 
for å sikre fortsatt drift. Spesielt kvinner vil ut fra sine 
utdanningsvalg og interesser prioritere virksomheter knyttet til 
skole, helse, kunsthåndverk og matforedling. Gjennom mennenes 
mer maskuline interesser kan familien lage et felles prosjekt på 
gården som en bred læringsarena for skolen. Sammenliknet med 
andre land er Norge relativt heldig stillet med gode læringsarenaer 
i og med at en flersidig landbruksproduksjon er bevart gjennom 
opptrappingsvedtaket. 
 
 
Hvilke verdier kjennetegner bøndene?  
 
I dialogen med bønder om å utvikle gården som læringsarena er det 
viktig å ha kjennskap til grunnleggende verdiorienteringer i norsk 

landbruk. Selvfølgelig vil slike verdiorienteringer variere mellom 
generasjonene og mellom ulike områder av landet og mellom ulike 
bønder i samme lokalsamfunn. Likevel tyder nyere undersøkelser 
på at det eksisterer grunnleggende felles verdier blant norske 
gårdbrukere, relativt uavhengig av om de driver på heltid eller 
deltid og på tvers av regionale forskjeller og ulike driftsformer. 

 
Som tidligere nevnt opplever bønder generelt høy livskvalitet, ni av 
ti er tilfredse med livet (Løwe 2004a). Dette kan ha sammenheng 
med begrunnelsene som oppgis på hvorfor man er og fortsetter å 
være gårdbruker (Løwe 2004b). ”Interesse for naturen”, god ramme 
for barns oppvekstvilkår” og interesse for et liv for bygda” er 
viktige motiver for ni av ti gårdbrukere. Åtte av ti mener at de i 
gårdbrukerrollen ”bidrar med noe positivt til samfunnet” og sju av 
ti framhever ”interesse for matproduksjon”. Bare to av ti mener at 
”gårdsdrift er et sikkert yrke” og en av ti at ”gårdsdriften gir gode 
inntektsmuligheter”. 

 
Løwes undersøkelse viser at valget av bondeyrket ikke ensidig er 
drevet av et mål om å finne et yrke som gir maksimal profitt, for å 
uttrykke seg forsiktig. To av tre ”føler det som en plikt å drive 
gården videre”, men opplever samtidig høy livskvalitet. Løwes 
funn korresponderer med de sentrale kulturelle verdier som er 
kartlagt i to doktorgradsavhandlinger (Krogh 1995, Vedeld 1998) og 
et forskningsprosjekt med studier i ulike regioner der det på tross 
av individuelle variasjoner og lokale og regionale forskjeller er 
funnet overordnete kulturelle fellestrekk i landbruket (Vedeld, 
Bergum, Krogh og Vatn 1998, Krogh 1998). I det følgende vil det bli 
gjort rede for hver av disse overordnete verdiene:  
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• Selvstendighet 
• Forvaltertankegang 
• Kyndighet 
• Eiendomstilknytning 
• Produksjonsorientering 
 

Selvstendighet må til for å kunne drive gården slik at den gir god nok 
inntjening, enten det er biyrke eller hovedyrke. Gjennom å gjøre gode 
dagsverk sikres resultatet. I onnene holder det ikke å jobbe fra ni til 
fire. Det krever også selvstendighet for å planlegge driften slik at 
inntektene blir større enn utgiftene. Friheten ved å selv være ansvarlig 
for driften framheves som et gode blant mange bønder. 
Vektleggingen av selvstendighet er også knyttet til løsningen av 
fellesoppgaver. Gjennom egenorganisert dugnad tas ansvar for å løse 
fellesoppgaver som storsamfunnet ikke tar seg av. Tradisjonelt har 
bøndene også drevet med utstrakt bytte av tjenester for å utføre opp-
gaver de selv ikke har kompetanse eller kapasitet til å greie.      
Selvstendighet har tradisjonelt vært et vilkår for å tilpasse seg 
endringer i rammevilkårene i landbruket. Dette har ført til ulike 
yrkeskombinasjoner ut fra endringer i markedet.  
 
Denne omstillingsevnen gir potensial for å endre driftsform og 
yrkeskombinasjoner i tråd med behovet for å bruke gården som 
læringsarena. Videre har utøverne i primærnæringene tradisjonelt 
vært kjennetegnet av fellesskap om produsentmiljøer (Vedeld, 
Bergum, Krogh og Vatn 1998) og lokallag i næringsorganisasjoner, 
samt bidratt i den utstrakte frivillig organiserte virksomhet som 
fremdeles kjennetegner norske lokalsamfunn. Selvstendighet, 
omstillingsevne og tradisjonene for fellesskap gir mulighet for 
revitalisering av forvitrende produsentmiljøer om nye 

næringssatsinger. Dugnadstradisjonen åpner for å se muligheter på 
tvers av det enkelte gårdsbruk i forhold til å utvikle samarbeid 
mellom flere bruk for å bruke gården som læringsarena, noe vi ser 
flere eksempler på, blant annet i Verran kommune i Nord-Trøndelag. 
(Krogh, Haukeland og Stener Olsen 2005). Den brede lokale 
tilslutningen til frivillig organisert virksomhet åpner for å inkludere 
lokalbefolkningen utenfor landbruket, for eksempel skolen, elevene 
og deres foreldre, i kollektive prosesser for å utvikle samarbeidet 
mellom gård og skole. Kunsten er å anvende eksisterende lokale 
tradisjoner og organisasjoner for felleskap samt felles kulturelle 
verdier som drakraft for å håndtere nye utfordringer. Det samme 
gjelder de følgende kulturelle verdiene. 

 
Forvaltertankegangen er knyttet til prinsippet om reproduserbar 
høsting.  Du skal ta ut så mye av jorda eller skogen at du kan ta ut like 
mye eller mer om ett år, 10 år eller 50 år. Denne sosiale verdien kan 
også uttrykkes gjennom leveregelen: Du skal overlate gården i minst 
like god stand eller hevd til neste generasjon som da du overtok selv. 
Forvaltertankegangen innebærer også at man ser på innmark og 
utmark med nyttebriller og bruker gårdens ressurser med 
arbeidshansker. Man skal ikke la noen ressurser ligge øde og være 
ubrukt. Ulike bruksmuligheter og yrkeskombinasjoner vurderes 
kontinuerlig for å sikre at gården skal kunne gi et tilfredsstillende 
utkomme.      

 
Forvaltertankegangen er primært knyttet til å ta vare på gårdens 
inntektsbringende muligheter for framtidige generasjoner, men, som 
Løwes undersøkelse antyder, er tankegangen også knyttet til at 
bonden ivaretar ressursene og landskapet på en positiv og 
bærekraftig måte for samfunnet. Forvaltertankegangen strekker 
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bondens ansvar og glede for sin virksomhet fra tunet og innmarka ut i 
utmarka, men også framover mot kommende generasjoner. Veien er 
ikke lang til å se forvaltning i et større samfunnsmessig perspektiv i 
forhold til å legge til rette for at elevene og andre i lokalsamfunnet 
skal få glede av tradisjoner, kunnskaping og ferdigheter som følger 
med gårdsdriften, især når dette også kan gi inntektsmuligheter.     

 
Kyndighet. Bonden er spesialist i framstilling av jordbruksprodukter 
og må i praksis vise bred jordbruksfaglig kyndighet for å mestre den 
komplekse og unike driftssituasjonen som gjelder på det enkelte 
gardsbruk. Praktiske ferdigheter og kyndighet i gårdsdrift gir status 
og respekt i produsentmiljøet. Det å kunne noe skikkelig, å kunne 
utøve erfaringsbaserte ferdigheter er også grunnleggende for 
selvfølelse og identitet. 

 
Produsentmiljøene forvitrer når melkekvoten selges og bruk legges 
ned. Dette kan føre til økt ensomhet, og to av tre bønder som sier ”de 
ofte føler seg ensomme” har lav livskvalitet (Løwe 2004a). Ved å 
kunne dele sin kyndighet med nye grupper som etterspør varer og 
tjenester fra innlevelseslandbruk motvirkes opplevelsen av ensomhet. 
Kyndigheten kan få fornyet verdighet, status og synlighet i 
samfunnet. Dette er en gjennomgående erfaring fra bønder som har 
begynt å bruke gården som læringsarena. En av bøndene forteller at 
barna han møter i butikken og ellers i bygda ofte spør når de skal til 
ham neste gang. Han er også lærer. Aldri har noen elever spurt han 
om neste gang de skal ha en matematikk- eller naturfagstime.            
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Eiendomstilknytning. Bøndene er ofte vokst opp på gården og har lært 
seg sin kyndighet gjennom å drive eiendommen i lag med foreldre 
eller andre nære slektninger. På den ene siden er denne konkrete 
eiendommen et nødvendig middel for å utfolde sin stedbundne 
kyndighet og for å realisere en selvstendig livsform i landbruket. På 
den andre siden er det festet slektsidentitet til norske gardsbruk. En 
telemarking sa til meg at det var som om alle gravstøttene på 
kirkegården i den lille bygda reiste seg og vurderte ham kritisk i det 
han bestemte seg for å overta farsgården. Eiendomstilknytningen er 
både knyttet til opplevelsen av slektas forventninger og av bygdas 
forventninger til gården og slekta. 
 
Eiendomstilknytningen kan være en utfordring for å utvikle 
samarbeid innen næringen og i forhold til grupper utenfor 
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landbruket. Det er mye gjerder og grenser i norsk landbruk, og en 
økende privatisering i samfunnet generelt har styrket 
inngjerdingen. En gård til salgs på Vestlandet beskrev i annonsen at 
”Sak kan på reknas”. Tvister kan kanskje betraktes som et gode? 
Flere bygdeutviklingsprosjekter har imidlertid vist at 
eiendomsstoltheten og ønsket om å skape en bedre bygd kan 
sprenge grensene og omformes til en kreativ bygdestolthet der man 
skaper utvikling på tvers av og innenfor eiendomsgrensene. 
Eiendomsstoltheten er ikke uavhengig av stoltheten av bygda og 
over grenda. Løwe påpeker at ni av ti bønder motiveres for 
gårdsdrift ut fra ”interesse for bygda” (Løwe 2004b).    

 
Produksjonsorientering. Mennesket lever ikke av brød alene, men de 
fleste trenger et levebrød for å overleve. På tross av at staten 
fremdeles bidrar til å sikre norske bønders levebrød gjennom 
landbruksoverføringene, kan ikke bøndene leve av 
produksjonsuavhengige tilskudd alene. Inntektene avhenger av 
produksjonsvolum og av at kostnadene ved produksjonen står i et 
fornuftig forhold til salgsprisen for landbruksproduktene. Bønder 
med begrensete arealressurser opplever at de må drive stadig hardere 
for å skaffe seg et tilfredsstillende utkomme dersom gården er 
hovedinntektskilde. Produksjonsorienteringen kan således komme i 
konflikt med forvalterholdningen. Opplevelsen av å være i en skrue-
stikke mellom miljø- og effektivitetskrav preger mange uttalelser fra 
vår tids bønder.     

 
Produksjonsorienteringen har tradisjonelt vært knyttet til levering av 
produkter fra landbruket. Melkebilen eller en annen bil fra 
omsetningssamvirket kommer inn på tunet og laster inn varene – og 
så far vel. Selv om oppmerksomheten i økende grad er rettet mot 

kulturlandskapet og produksjon av tjenester Inn På Tunet, er 
overføringene til landbruket og produksjonsidentiteten i landbruket 
fremdeles leveringsorientert. Selv om produksjonsorienterte 
driftsformer er en forutsetning for tjenesteproduksjon fra landbruket, 
er det behov for å strekke forståelsen av hva som er produksjon for en 
”god bonde” i landbruksmiljøene slik at produksjon av tjenester og 
varer som gir identitet, for eksempel skoleelever som bruker gården 
som læringsarena, får økt legitimitet. Både på lokalt og sentralt nivå i 
Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er det økende 
forståelse for betydningen av den delen av landbruket som 
produserer velferdstjenester for samfunnet. Det arbeides konkret for å 
legge til rette for slike produksjoner, både i næringsorganisasjonene 
og i statlig forvaltning, men politikken og pengestøtten er dessverre i 
det store og hele fremdeles orientert omkring volumlandbruket.  
 
Hvordan åpne øynene for bonden? 
 
Ethvert menneske har en tendens til å vurdere andre mennesker ut fra 
sine egne forutsetninger. Våre egne verdier og forståelsesmåter 
danner grunnlaget for å forstå de mennesker og situasjoner som 
kommer oss i møte. Hensikten med dette kapitlet har i første omgang 
vært å gi en beskrivelse av viktige kjennetegn og utviklingstrekk ved 
landbruket i Norge i dag og sentrale verdiorienteringer blant 
bøndene. Det neste steg er å ha et kritisk blikk på våre egne 
forutsetninger i møte med bonden slik at vi tydeligere kan se hva som 
gjør bondens virksomhet og yrkesbetingelser annerledes fra lærerens. 
 
Som offentlige lønnsmottakere mottar vi månedslønn og lønnsslipp 
hver måned. Vi forplikter oss til et visst antall undervisningstimer og 
teammøter pr. uke samt kontaktlæreransvar og eventuelle andre 
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oppgaver. Hvordan vi ellers utøver arbeidsoppgavene er i stor grad 
opp til den enkelte og vi oppnår sjelden ekstrabetaling om vi gjør 
ekstra innsats – inntekten er gitt.  
 
Bonden kan ha liknende vilkår i eventuelle tilleggsyrker utenfor 
gården, men når det gjelder virksomheten på gården er bonden 
selvstendig næringsdrivende. Dette innebærer at han eller hun ikke 
får noen form for godtgjørelse uten at det faktureres. Bonden må ha 
betalt for den tid som brukes i forhold til planlegging og 
tilrettelegging av å ha elever på gården, for selve bruken av gården 
som læringsarena (lokaler, bruk av bygninger og utstyr), for den tid 
som brukes når elevene er på gården og for eventuelt etterarbeid. Det 
kommer ingen penger inn på konto den 12. i hver måned uten at det 
avtales og konkret iverksettes en avlønning. Det kan ikke forventes at 
bonden skal gjøre noe av dette arbeidet ut fra ulønnet idealisme. En 
slik tankegang, bevisst eller ubevisst, vil skape en ubalanse i vilkårene 
for samarbeidet mellom skole/lærer og bonde. For at et samarbeid 
mellom gård og skole skal fungere over tid er det derfor nødvendig at 
læreren forstår og aktivt arbeider for etablering av avtaler som 
regulerer og fastsetter godtgjørelsen til bonden for arbeid og bruk av 
driftsmidler. 
 
I skolesystemet avlønnes læreren ut fra sin utdannelse og ansiennitet, 
ut fra fagkompetanse. Lærernes fagforeninger er meget nøye på at 
avlønningssystemene skal skille tydelig mellom faglært og ufaglært 
arbeidskraft. I dette systemet faller dessverre ofte bøndene gjennom 
og får avlønning som elevassistent fordi deres kompetanse ikke 
vedsettes i skolens avlønningssystem. Bonden har imidlertid en 
virkelighetskompetanse som er sentral for verdien av gården som 
læringsarena for skolesystemet. For at skolen og lærerne skal få et 

konkret inntrykk av denne virkelighetskompetansen og hvilket 
potensial for læring som den kan gi, er det nødvendig at lærerne selv 
deltar i de virksomheter og læringsoppgaver som foregår på gården. 
Dessuten bør det avsettes tid og ressurser slik at bonden kan være 
med på teammøter på skolen.  
 
 

 
Foto: Sidsel S. Sandberg 
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Når elevene deltar i arbeidsoppgaver på gården, deltar de samtidig i 
det virkelige arbeidslivet. Gjennom arbeidsprosessene får de et 
innblikk i arbeidslivets oppbygging, økonomi, arbeidets 
samfunnsmessige betydning og bruk av teknologi. Videre får de 
materiale til å kunne reflektere over fagområder som økologi, fysikk, 
matematikk, kroppsøving, mat og helse med mer. Erfaringene fra 
gården kan også knyttes til språkfag og øving av grunnleggende 
ferdigheter, som er en viktig plattform i kunnskapsløftet. Dette 
forutsetter at dagene på gården blir mer enn ett blikk inn i livet på 
landet. Det er godt dokumentert at erfaringer fra ”det virkelige liv” er 
meget godt egnet som materiale for læring, bare erfaringene følges 
opp med bevisst planlagt forarbeid, etterarbeid og refleksjon.  
 
Bondens virkelighetskompetanse er det avgjørende bindeleddet 
mellom det som foregår på gården og det læringsmaterialet elevene 
får til rådighet etter å ha deltatt på gården når de skal gjøre 
etterarbeid på skolen. Det er av stor betydning at denne 
virkelighetskompetansen brukes godt og at den ikke avlønnes 
nederst på lønnsstigen. En lav avlønning viser konkret at skolen 
ikke verdsetter virkelighetskompetansens. Og det kan ikke 
forventes at verken skolen eller bonden vil bruke denne 
virkelighetskompetansen for hva den er verdt når den ikke 
verdsettes i kroner.
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7 Hvordan komme i gang 
Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 
 
Kristina Parow 
 
 

 
 

Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen 
hindring selv om den kan være krevende å få på plass. Videre ser vi at jo 
mer bevisst en er på egne styrker og svakheter og hva en vil, jo lettere er 
det å komme inn i fruktbare samarbeidsforhold, noe som igjen gir bedre 
betingelser for å finne gode økonomiske løsninger. Dermed blir dét gangen 
i dette kapittelet. I tillegg skal vi komme inn på utgangspunktet for 
pedagogisk planlegging. 
 
Kartlegging av eget ståsted 
Vi skal se på noen kjernespørsmål det kan være nyttig å stille seg, 
både som bonde og lærer, alt før en setter i gang. 
 
Hvorfor vil jeg? 
Hva er motivet mitt for å starte opp med skolebesøk på gården?  Er 
det hensynet til landbruket, til barna, min egen arbeidslyst osv.? En 
bevisstgjøring her, vil ofte kunne styrke pågangsmotet og samtidig 
gjøre en mer oppmerksom på ting en møter i for eksempel media 
som bygger opp under motivasjonen (se kapittel 2 og 3). 
 
Hva vil jeg? 
Hva er målsetningen min med å starte en pedagogisk virksomhet 
på gården? For bonden: hvilket omfang, hvilken aldersgruppe, 

klassebesøk eller mindre grupper osv.? For læreren: hvor ofte 
kunne det være ønskelig med gårdsbesøk, hvilke fag egner seg å 
integrere osv.? Gjennom konkret erfaring vil målene trolig endre 
seg. Likevel er det nyttig å vite hva du vil i dag. Er målet diffust, kan 
veien dit hen bli unødvendig kronglete.  
 
Hva kan jeg? 
Kan du som lærer få brukt andre sider av deg selv på gården enn i 
klasserommet? Hvilke? Hva har du som bonde og gården din å 
bidra med? Sannsynligvis langt mer enn du er klar over! 
 

Ressurskartlegging. Når de menneskelige og fysiske 
ressursene blir kartlagt med tanke på skolebesøk, vil det 
trolig dukke opp nye ideer til hva du har å tilføre elevene. I 
vedlegg 1 finner du forslag til slik kartlegging.  

 
Tillit til egen kilde. Jeg vil med dette oppfordre alle bønder til 
ikke å tenke at de må formidle kunnskap på samme måte 
som lærerne for at barna skal ha utbytte av gårdsdagene. 
Mester-elev-forholdet har til alle tider, så nær som vår, vært 
den viktigste rammen for kunnskapsformidling. I dag 
opplever nesten ingen barn å lære grunnleggende praktiske 
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ferdigheter ved å iaktta en mester for så å prøve og feile selv 
(se kapittel 2). Du er mesteren; det du kan med hendene 
dine og hvordan du står plantet på jorden er enestående 
verdifullt for barna (og lærerne deres!).  
 
 Hva vil jeg lære meg? Likevel, de fleste blir inspirert av barna 
til å lære seg nye ting for å kunne tilby en enda rikere 
læringsarena. Kanskje et nytt håndverk, tradisjonell 
konservering, fortellerkunst, mer om barnas 
utviklingspsykologi osv. Problemet kan lett bli å begrense 
seg. Dét anbefales, for at opplegget skal bli så helstøpt som 
mulig. 

 
Hva kan jeg samarbeide med andre for å få til? Kanskje er det vel 
så bra å knytte til seg noen som besitter de ferdighetene en 
er ute etter fra før. - Blant foreldre eller besteforeldre på 
skolen, i historielaget eller husmorlaget osv.  

 
 
Hva står på dagsorden i samfunnet? 
Hvordan kan jeg knytte mine ressurser an til kvaliteter som 
etterlyses i samfunnet? Behovet for gården som pedagogisk ressurs 
både fra skolen og landbrukets side kan virke overtydelig. Likevel 
kan det være en fordel å ”spisse” initiativet ditt inn mot 
dagsaktuelle temaer i media eller diskusjoner i lokalsamfunnet 
(overvektige barn, hærverk, fraflytting osv.). Dersom et initiativ 
imøtekommer opplevde behov er det større sjanse for at det blir 
godt mottatt. 
 
 

Hva engasjerer meg? 
Listen over hva en kan og vil blir gjerne lang. Et bra 
utsilingskriterium er hva jeg blir glad av å holde på med. Det 
smitter! Legger du hovedvekten her vil du orke mer, du vil lettere 
få andre voksne med deg, og sannsynligheten er stor for at du kan 
vinke farvel til fornøyde barn ved gårdsdagens slutt. 
 
Samarbeidsbygging 
Noen liker å arbeide mest mulig selvstendig og helst alene, andre 
opplever det som nødvendig og stimulerende å spille på lag med 
flere. Bønder har ofte mindre erfaring med samarbeid enn lærere og 
er vant til å tenke at de skal greie seg selv. Uansett type og erfaring 
er det nesten umulig, og lite hensiktsmessig, å få til et pedagogisk 
tilbud på gården uten å samarbeide med andre. 
 
 

  
Foto Kjetil Aarbakke 
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Samarbeid kontra tilbud 
Den klassiske tilbudstenkningen egner seg dårlig for gårder som 
skal utvikles til å bli en pedagogisk ressurs. Det pedagogiske 
opplegget bør heller være frukten av et samarbeid mellom gård og 
skole, mellom bonde og lærer. Det er det minst tre grunner til:  
 

1. Ferdige opplegg fører lett til passivitet på lærersiden. Er 
lærerne selv med på utviklingen og kan gi sine egne 
ressurser inn i den, vil det skape et engasjement og et 
eierforhold til gårdsdagene som gjør avtalen mindre sårbar.  

2. Lærerne står som regel nærmest barna og kan dermed 
komme med verdifulle bidrag til hvordan mulighetene på 
gården kan utnyttes best mulig for å møte deres behov. 

3. Jo mer involverte lærerne er, jo mer kan opplevelsene fra 
gårdsdagene flettes inn i den ordinære undervisningen, og 
jo rikere blir dermed utbyttet for elevene.  

 
Skolen står som kjent overfor mange uløste problemer. Å komme 
med konkrete ideer og forslag fra bondens side, vil derfor være å ta 
skolen og den enkelte lærers behov på alvor. Utfordringen blir å 
gjøre dette uten å falle i ”tilbuds-fella”. 
 
Finne en partner  
Mange bønder synes det er vanskelig å komme i inngrep med 
skolen; særlig dersom de ikke har skolebarn selv. Her er noen veier 
å gå: 
 

1. Få innpass gjennom en lærer som en kjenner direkte eller 
indirekte. 

2. Få hjelp av foreldre til å fremme ideen overfor ”sin” lærer 

3. Be om et møte med rektor for så å be om en kort 
presentasjon på lærermøte. 

4. Invitere til informasjonsmøte på gården. 
 
Dersom det arrangeres kurs i gården som pedagogisk ressurs i ditt 
fylke, kan det være en stor hjelp å vise til dette og oppfordre skolen 
til å delta sammen med deg. Mange kursdeltagere har opplevd at 
det har gitt en flying start på samarbeidet. 
 
For det sjeldnere utgangspunktet, at det er en lærer eller en skole 
som leter etter en egnet gård, kan det være bra å ha dette i bakhodet 
(ingen regel uten unntak!): 
 

1. Viktigere enn gårdens beskaffenhet er det at bonden er 
interessert i barn og har godt lag med dem. 

2. En gård som har gjennomført etterutdanningskurs i gården 
som pedagogisk ressurs har et styrket utgangspunkt for 
samarbeid. 

3. Småbruk med forskjellige produksjoner har gode muligheter 
for varierte arbeidsoppgaver. 

 
 

Uansett hvem som tar initiativet, er det to ulike verdener som 
møtes. Ta dere god tid til å bli kjent med hverandres ståsted! Besøk 
hverandres arbeidsplasser! Selv om det noen ganger kan virke slik, 
er det ikke lenger fra skolen til gården enn det er fra gården til 
skolen. Se ellers kap. 5 og 6 for en innføring i henholdsvis lærerens 
og bondens arbeidssituasjon. 
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Foto: Anne Grutle 
 
Mobilisering av andre støttespillere 
Jo flere som interesserer seg for det som skal utvikles på gården, jo 
mer ”varme” blir det rundt det som skjer og jo lettere blir det å få 
det til. Her gjelder det å se på menneskene i lokalmiljøet som 
potensielle ressurspersoner: foreldre, besteforeldre (se eksempelet 
under), lærere, skoleledere, bønder, byråkrater og politikere i 
kommune og fylkeskommune osv. Det er lett å glemme at de en evt. 
søker penger av også kan ha noe å bidra med på andre måter. De 
fleste liker å bli opplevd som mer enn en pengekilde. Spør om råd! 
Andre ressursmiljøer kan være: 
 

1. Lærerhøyskolen. Det er flott å alliere seg med en lærer her 
som kan være med på å gi faglig tyngde til prosjektet og 
dermed øke sjansen for å oppnå støtte. Det kan i tillegg føre 
til at opplegget på gården blir dokumentert. Og gården kan 
bli en praksisplass for studentene. 

2. Fagskoler. De kan legge elevprosjekter til gården: 
tømrerlinjen kan for eksempel involvere seg i restaurering 
av stabburet som elevlokale, murerlinjen i bakerovn, 
kokkelinjen i tradisjonell konservering osv. 

3. Lokale foreninger og grupper: husmorlaget, historielaget, 
bondekvinnelaget, frivillighetssentralen osv.  

 
Tips til hvordan du kan gå frem for å vekke interesse og innsatsvilje 
for det du vil, finner du i kapittel 8 om presentasjonsteknikk. 
 
Konsekvenser for det pedagogiske tilbudet 
I lys av det vi har sett over, vil jeg ta til orde for å bruke rekkefølgen 
under når det pedagogiske opplegget skal planlegges. Dette gjelder 
så vel for bøndene som for lærerne; aller helst i samarbeid. 
 
Hierarkiet i planleggingen 
1. Hva liker jeg å gjøre? 
2. Hva ønsker jeg å formidle? 
3. Hva har barna behov for? 
4. Hva finnes av virkelige oppgaver som elevene kan hjelpe til 

med? 
5. Hvilke ferdigheter, kunnskaper og holdninger skal de tilegne 

seg i følge den generelle delen av læreplanen? 
6. Hvordan kan vi knytte det opp mot den fagspesifikke delen av 

læreplanen? 
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Denne rekkefølgen kan sees som en oppfordring til et kreativt 
forhold til fagplanene. I iveren etter å rettferdiggjøre bruk av 
knappe ressurser i skolen til samarbeid med gården, kan det være 
fristende å utvikle et opplegg som oppfyller så mange læringsmål 
fra for eksempel naturfagsplanen som mulig. Dette kan komme i 
veien for og overskygge den læringen som ligger i oppgavene på 
gården. Grunnen er som følger:  
 
Stol på Generell del! 
Den generelle delen av læreplanen kan betegnes som et monument 
til humanistisk tenkning. Den ble skrevet til Læreplanverk 97, men 
ble beholdt i sin helhet i den nye læreplanen, ”Kunnskapsløftet”. 
Den er like aktuell i dag og inspirerer til å sette læring som gjelder 
praktiske og sosiale ferdigheter like høyt som læring av 
kunnskaper. (Se kap. 2, ”Motiver for gård-/skolesamarbeid.) 
 
Den generelle delen er overordnet den fagspesifikke; det er den som 
er vedtatt av Stortinget. Da en rektor på en skole i Nord-Norge ble 
spurt om hvordan hun kunne avse så mye tid for barna til utendørs-
læring, svarte hun at på denne skolen tok de den generelle delen av 
læreplanen på alvor.  
 
Hvorfor stresse dette? Fordi det er viktig å ta dine egne vurderinger 
på alvor og å ha mot til å skape lokaltilpassete læringssituasjoner. 
Utfordringen er å skape en ny læringsramme på gården som kan 
oppmuntre barn til å oppdage og utforske den virkelige verden. 
Hvis det lykkes vil barna kunne komme tilbake til klasserommet 
med konkrete erfaringer og innblikk i sammenhenger som ansporer 
til læring; de får ”knagger å henge kunnskapen på”. Erfaringer 
utenfor klasserommet kan bli vel så mye et grunnlag for læring som 

konkret faglig læring i seg selv. Blant de skolene hvor samarbeidet 
med gårder er blitt innført, er det stor enighet om at øktene på 
gården virker motiverende og skaper lystbetonte 
læringssituasjoner.  
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
Økonomi i oppstartsfasen8 
Som for all annen etablerervirksomhet, må en være innstilt på å ta 
noen sjanser og på en god del dugnadsinnsats i oppstartingsfasen.  
Som regel tar det tid før skolen oppdager hvilke muligheter som 
ligger i samarbeidet.  
 
 

                                                 
8 8 For langsiktig økonomisk planlegging, se kapittel 17. 
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To strategier overfor skolen 
Mange bønder velger å tilby en gratis prøveperiode for å få innpass 
i skolen. Det er helt i orden så lenge skolen får klar beskjed om at 
det er noe ekstraordinært. Ellers kan den skjemmes bort og 
overgangen til betalte besøk bli vanskelig. En annen strategi er å 
ikke sette i gang før skolen har greid å mobilisere noe, om enn 
symbolsk. Det kan for eksempel være å avsette noen timer for en 
lærer til felles planlegging med bonden.   
 
Hvem kan vi søke? 
Selv om skolen skulle være villig til å avsette prosjektmidler, vil det 
i de langt fleste tilfellene bli behov for å søke eksterne midler. Her 
følger en oversikt over kilder som gårder og/eller skoler har fått 
prosjektstøtte hos: 
 

1. Innovasjon Norge (tidl. SND). Bygdeutviklingsstipend for 
utviklings- og etableringsfasen. Søknaden sendes gjennom 
det lokale landbrukskontoret. Spør her om søknadsskjema 
og råd, eller last det ned fra www.ivanor.no. Hvert fylke har 
sine satsingsområder. Forhør deg hva som gjelder for ditt 
fylke slik at du kan knytte an til det i søknaden din. 

2. Stiftelser, fond og foreninger. Lokale og nasjonale. De gir 
gjerne mindre beløp. Alle monner drar, og det er bra å vise 
til slike kilder på finansieringsplanen som uttrykk for 
kreativitet og pågangsmot når en søker andre kilder om 
større beløp (se under).   

3. Kommunen.  Kan gis i form av engangsbeløp til forprosjekt 
direkte til gården og/eller ved å styrke skolebudsjettet med 
ekstra timer øremerket samarbeidet. Aktuelle etater å 

henvende seg til kan være helse- og sosial, barn og 
oppvekst, kultur, næring, landbruk.  

 
 
Hva en kan søke om 
Du kan i prinsippet søke om hva du vil, men det er lettest å få 
penger til det som ikke er lønnsmidler og regulær drift: frikjøp av 
tid i startfasen, innkjøp av utstyr, fysisk tilrettelegging, utforming 
av enkel brosjyre, kompetansebygging i form av kurs, studiereiser 
osv. 
 
Forarbeid til søknadsskriving 
Den viktigste forberedelsen til å skrive søknader er å avklare egne 
mål, kartlegge ressurser hos seg selv og evt. samarbeidspartnere, og 
å leve deg inn i hva som står på dagsorden til dem du vil søke 
penger av (se over). 
 Vurder å lage en prosjektskisse og å spille ball med dem du vil 

søke støtte hos, for eksempel skolen eller kommunene. Legg 
frem tankene dine og spør om råd. Vis respekt for byråkratene 
og politikerne uten å være underdanig. 

 Allier deg med fagpersoner. Skaff deg støtteerklæringer fra 
personer eller miljøer med faglig tyngde (for eksempel 
høyskoler, UMB osv.) 

 Prøv å få til en intensjonsavtale mellom gård og skole som kan 
brukes som vedlegg. Søknaden står mye sterkere når det går 
frem at det er flere enn deg som vil dette. 

 
Søknadsskriving 
Det å sette seg ned for å skrive søknader kan føles som et herk og et 
bortheft. Jeg vil oppfordre deg til å ta søknadsskrivingen på alvor. 
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Tenk at du kan ha utbytte av den utover å skaffe penger til det du 
vil gjøre. Den kan være en lærings- og avklaringsprosess. En blir 
tvunget til å tenke nøye igjennom hva en vil og det gir en øvelse i å 
formulere målene kort og presist. 
 
Mal for søknader 
Det er flere måter å forfatte en søknad på. Malen under kan være et 
greit utgangspunkt. For BU-stipend benyttes eget skjema. 
 

1. Beløpet det søkes om. 
2. Kort beskrivelse av hvem som søker. 
3. Kort beskrivelse av utfordring i samfunnet (bakgrunn). 
4. Hva du/dere vil utrette og hvordan. 
5. Evt. enkelt budsjett for prosjektperioden. 
6. Evt. finansieringsplan inklusive egenandel (les egeninnsats) 

og evt. andre bidragsytere. 
 
Det er fint å vise til et langsiktig perspektiv, selv om søknaden 
gjelder støtte til noe som skal utrettes på kort sikt. 

Fatt deg kort. Prøv å begrense deg til én side. Budsjett og evt. 
finansieringsplan kan legges ved dersom det blir trangt. Vær ellers 
sparsom med vedlegg så du ikke oppleves som påtrengende. 
Mange vil ha fordeler av å oppsøke hjelp til søknadsskriving. Det 
finnes rådgiver og også kurs i etablering på fylkenes 
etableringssentre.  
 
En oppfordring til slutt  
Når du skal skaffe finansiering til gården som pedagogisk ressurs, 
vil du ganske sikkert møte på holdningen: ”Ja, dette høres flott ut, 
men det har vi ikke råd til.” La deg endelig ikke vippe av pinnen! 
Tenk inni deg: ”Påstanden stemmer ikke. For det første er det slik at 
samfunnet ikke har råd til å la være. For det andre er påstanden en 
uhyrlighet i et land der vi årlig pøser ut milliardbeløp på 
elektronisk underholdning og fyrverkeri.” Finansieringen av gården 
som pedagogisk ressurs er ikke et spørsmål om penger, men et spørsmål om 
kommunikasjon. 
Det fører oss over til neste kapittel om presentasjonsteknikk. 
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8 Presentasjonsteknikk 
 

Kristina Parow 
 
 

 
 

Enten du skal forholde deg til foreldre, lærere, skoleledelse eller 
potensielle pengekilder, vil du få bruk for å fortelle om hvorfor 
gården egner seg som læringsarena.  
 
Et overordnet prinsipp for all formidling, enten det skjer skriftlig, 
på telefonen, eller foran en gruppe, er å være helt klar over 
A: Hva er det du har på hjertet, hva er hovedsaken i ditt 
anliggende?  
B: Hvem er det du snakker til, hvordan kan du skape forbindelse 
mellom dem og din sak?  
 
 
Skriftlig henvendelse 
Det kan være lurt å sende et brev i forkant av at du tar telefonisk 
kontakt. Da er den du ønsker å snakke med litt forberedt på hva du 
er ute etter, og har noe foran seg som angår deg når dere snakker 
sammen. Som regel er det best å skrive at du ringer etter noen 
dager. Dermed signaliserer du en offensiv holdning og at du tar 
ansvar for ditt eget forehavende. I tillegg slipper du å vente på at 
den andre tar kontakt. 
Noen kjøreregler for brev når du henvender deg for første gang: 
 

1. Fatt deg kort. Ta med bare det nødvendigste som skal til for at 
mottaker skal skjønne hva saken gjelder. Stol på at du vil få 
anledning til å utdype senere. 

2. Begynn med hva du vil av mottaker; f.eks. et møte, en 
støtteerklæring eller penger (inkl. summen). Venter du med det 
til lenger ned i brevet, risikerer du at alt du skriver før det blir 
lest flyktig inntil vedkommende finner hva dette har med 
ham/henne å gjøre. 

3. Presenter deg kort. 
4. Fortsett med bakgrunnen for ønsket ditt. Pek gjerne på behov hos 

barn/i landbruket, uavhengig av deg selv. 
5. Avrund evt. med en utdyping av pkt. 2 
6. Vær restriktiv med evt. vedlegg. En murstein av en bunke virker 

påtrengende og blir uansett ikke lest. Velg ut det som er 
appetittlig å se på, gjerne med gode bilder, lettlest og ”to the 
point”.  

 
Når det gjelder søknadsskriving, se eget punkt i kapittelet 
”Hvordan komme i gang”, kapittel 7. 
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Telefonisk kontakt 
 
1. Begynn alltid med å spørre om det passer at du ringer. Om ikke, 

tilby evt. å ringe tilbake på et gitt tidspunkt.  
2. Spør om vedkommende har fått og lest brevet ditt. Om ikke, 

foreslå at du kan ringe tilbake på et gitt tidspunkt.  
3. Forsøk å være klar og kortfattet, uten å rase i vei. Du skal ha 

respekt for den andres tid, samtidig som du skal bruke den 
tiden du trenger.   

4. Avslutt samtalen med forslag til en forpliktende videreføring av 
det dere har snakket om; avtal hva som skal skje og når det skal 
skje (for eksempel at du sender utfyllende bakgrunnsmateriale, 
tidspunkt for ny telefonsamtale eller møte). 

 
Presentasjon foran en gruppe 
 
1. Mental forberedelse 
Tenk igjennom hvem du kommer til å ha foran deg, og hvordan 
skape forbindelse mellom dem og dine saker. 
Tenk igjennom hva som er det viktigste å få sagt; hva du vil 
tilhørerne skal sitte igjen med etterpå. Hva vil jeg oppnå med dette? 
Tiden går som regel fortere enn man tror. Less is more! 
 
2. Troverdigheten 
Bestem deg for et hovedpoeng og finn frem til fakta – og 
erfaringsbevis du kan bruke til å underbygge din påstand. Et poeng 
forblir en påstand dersom den ikke underbygges av fakta- eller 
erfaringsbevis.   
Faktabevis kan være tall, statistikk, fakta, henvisninger og sitater fra 
eksperter.  

Erfaringsbevis er konkrete eksempler; dine og andres erfaringer. De 
personlige fortellingene er best. Hva hendte, med hvem og hvor? 
Men det viktigste er: vær deg selv! 
 
3. Manus? 
Du bør lage en disposisjon for hvordan du vil bruke tiden din. I 
tillegg kan det være bra å skrive ned det du vil ha sagt på forhånd. 
Da er det lettere å huske det du vil si, og å si det i planlagt 
rekkefølge. Du kan skrive det ned ord for ord, som stikkord eller en 
kombinasjon av begge. Øv og repeter, men ikke forsøk å lær teksten 
utenat. Vurder om du vil ha manus liggende foran deg som 
huskelapp mens du snakker, eller om det gjør deg ufri. En 
mellomting kan være små kort med stikkord på som du kan ha i 
hånden. Les under ingen omstendighet rett fra ditt eget manus for 
tilhørerne, med mindre du skal sitere andre. 
 
4. Presentasjonen 
 Presenter deg selv, dersom ingen har gjort det for deg.  
 Takk evt. tilhørerne for at de har satt av tid til å høre på deg, uten 

å være underdanig. 
 Ikke unnskyld deg for at du er dårlig forberedt eller lignende, 

det er en fornærmelse mot tilhørerne. Vær heller ikke bråkjekk. 
 Innled gjerne med noe humoristisk som viser at du ikke er 

selvhøytidelig. Du kan også bruke en liten fortelling, en 
forbløffende påstand, et uventet påfunn eller holde frem en 
gjenstand for å skape forventning.  

 Skal du bruke mer enn 10-15 minutter, nevn først overskriftene 
for det du vil si, slik at tilhørerne vet hva de har i vente. 

 Vurder om du i stedet for å bruke all tiden selv, vil fatte deg kort 
og åpne for spørsmål og samtale slik at tilhørerne blir involvert. 
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Signaliser uansett at du er åpen for innspill. Styr samtalen slik at 
du likevel kommer inn på det du vil ha sagt. 

 Flett inn konkrete eksempler på det du vil få sagt. Ett saftig bilde 
kan ofte få frem poenget bedre og med færre ord enn en 
møysommelig fremført tankerekke. 

 Avslutt helst noe som maner til ettertanke.  Enten en fyndig 
oppsummering eller at du markerer ditt eget standpunkt, at du 
gir tilhørerne en utfordring eller en oppfordring, eller at du 
kommer med et sitat. 

 
5. Stemme og pust 
 Tenk at du skal snakke til dem som sitter bakerst! Spør om alle 

kan høre deg.  
 Vær snill med deg selv og gi deg god tid til å både snakke 

tydelig og ta pauser underveis. 
 Det gjør ingenting om du er nervøs, de fleste er det, og det går 

over etter hvert.  De fleste overlever. 
 
6. Den ytre rammen 
Finn ut hvor mye tid du disponerer, og forsøk å holde tiden.  
Unnskyld deg hvis du må gå over. 
Når skal du snakke? Vil tilhørerne være utålmodige etter å få seg 
mat eller lunsjdorske?  
Hvem skal evt. snakke før deg? Kan du knytte an til det 
innholdsmessig?  
Om mulig, gjør deg kjent med rommet og evt. hjelpemidler (virker 
de?) på forhånd. Ikke stol på at andre legger til rette for deg – vær 
ute i god tid. 
Sørg for å ha et glass vann tilgjengelig dersom du trenger det. 
 

7. Hjelpemidler 
Ditt viktigste ”redskap” er deg selv: en mest mulig rolig og 
behagelig stemme og et tiltalende kroppsspråk – at du har 
blikkontakt med tilhørerne. - At du er engasjert uten å være 
anmassende.  
 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
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Dernest kan det være fint å gi det du snakker om kjøtt på beinet ved 
å vise frem bilder, kart, elevarbeider og lignende. Felles for alt som 
vises frem er at det må være stort nok til at alle kan se det.  
Vil du vise bilder på overhead, så husk å se og snakke ut mot dem 
som hører på (jfr. eget punkt under). 
 
Det kan også være nyttig å tydeliggjøre det du sier ved å bruke 
skrift. Her vil jeg slå et slag for noe som har gått helt av mote: tavle 
og kritt – eller til nød tusj på ”flippover” eller metalltavle9.  
Det er flere fordeler med å skrive i tilhørernes nærvær fremfor å 
vise ferdige oppsett. Det ene er tempoet; at folk får trukket pusten 
mens du visker ut. Det andre er at din aktivitet smitter: når du 
skriver blir det tydelig at det du sier kommer ut fra deg - her og nå. 
Det innbyr tilhørerne til å tenke sammen med deg. Serverer du 
derimot tankene dine i form av ”power point”, er det for tilhørerne 
bare å gape opp og prøve å svelge unna ferdigtygde formuleringer. 
 
Møte på gården 
Skal du være vertskap på gården, er hovedsaken at gjestene blir 
møtt med en god atmosfære. 
  
 Ikke unnskyld deg for rot på tunet osv. Vis at du kjenner deg vel 

på egen gård. 
 Kontorfolk synes det gjerne det er oppkvikkende å komme bort 

fra de kjedelige møterommene. Halmballer på låven kan fungere 
utmerket, bare sørg for tilstrekkelig med lys og varme.   

                                                 
9 Det er nesten umulig å skrive pent med forelesningstusjer. Jo styggere, jo mindre 
tiltalende. 

 Server en smakebit fra gården, for eksempel noe så enkelt som 
flatbrød og urtesmør med urter fra egen have.    

 Ofte er det vanskelig å få det til i praksis pga. bemanningen, men 
det gjør seg godt med elever i full sving som ”bakteppe” for 
møtet.  

 Har du tenkt å ta gjestene med på en omvisning som krever godt 
skotøy, sørg for å informere om det på forhånd. 

 Under en evt. omvisning: vent med å snakke til alle har kommet 
nærme nok.  

 
Et alternativ eller supplement til møte, er selvfølgelig å invitere til 
fest. Mer om det i kap. 14. 
 
Avslutning: Tillit til det gode 
Som jeg sa innledningsvis, er nøkkelen til å oppnå forståelse fra 
dem du henvender deg til at du klarer å skape forbindelse mellom 
dem og saken. Minst like viktig er det å ha tillit til at det bak 
ansikter som kanskje signaliserer likegyldighet eller skepsis, skjuler 
seg et ønske om å gjøre det gode. Dermed blir det din oppgave å 
fremstille budskapet ditt på en slik måte at de som hører eller leser 
kan knytte dette ønsket an til det du brenner for. Jeg håper dette 
kapittelet kan være en hjelp i den bestrebelsen.  
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9 En økologisk hage - en uunnværlig del av gård-skolesamarbeid? 
 

Linda Jolly 
 
 

 
 

Å inkludere skolehage som tema i gård-skolesamarbeid var ikke tiltenkt da 
kursene begynte. Det viste seg imidlertid at for kursdeltagerne og deres 
prosjekter var hage  et viktig element i det tilbudet som ble bygget opp på 
gården. Ikke alle bønder visste hvordan de skulle gå frem for å skape en 
hage. Siden har hagebruk blitt et fast tema på kursene og noe som inngår i 
de aller fleste gård-/skole prosjekter. 
 
Skolehager før og nå 
Det finnes fremdeles mennesker som har opplevd skolehagen på 
deres skole under oppveksten. Skolehager fantes i Norge fra tidlig i 
forrige århundre og fikk en oppsving etter krigen. De fleste 
skolehagene forsvant da tanken om matvareberedskap ble borte – 
på 60-og 70-tallet. I dag er det mange skoler og lærere som ønsker 
seg mulighetene som en økologisk hage tilbyr.  
 
Dette ønsket samsvarer med læreplanen. Kunnskapsløftet 
oppfordrer skolen til å gi elevene innsikt i økologiske forhold. 
Under overskriften ”Det miljøbevisste menneske” omtales 
vitenskapens feilgrep og vårt levesett som har dype og truende 
virkninger for miljøet. Derfor er det nødvendig å utvide innsikten 
om sammenhenger på tvers av faggrenser. Etter en drøfting av 
miljøutfordringene, konkluderes med følgende: 
 

Opplæringen må følgelig gi bred kunnskap om sammenhengene i naturen 
og om samspillet mellom menneske og natur. (Undervisningen) må spore 
de unges trang til å forstå prosessene i naturen…må vekke deres tro  på at 
solidarisk handling og felles innsats kan løse de store globale problemene.  
                   

 
Foto: Sidsel S. Sandberg 
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Hindringer for skolehager 
Likevel er det ofte tungt for skoler å gjenoppbygge skolehagen. 
Mange skoler har mistet arealet som en gang var skolehage og har 
allerede liten bevegelsesplass for elevene. Andre er utsatt for 
hærverk. Det største problemet er nok å avsette timer og ressurser 
nok på skolene for å få det til. Spesielt sommerferien ser ut som en 
uovervinnelig barriere. For mange skoler er den beste løsningen å 
ha hagen på gården, en hage som kanskje etter hvert får ”avlegger” 
på skolen. 
 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 

 
Motiver for en skolehage på gården 
Mange av de samme motivene gjelder for hagen som for gården 
generelt. Det som er spesielt for hagen er, for eksempel, at elevene 
er med på å skape hagen hvert år. Uten deres innsats blir det ingen 
hage. Dermed opplever de seg som et ledd i et større prosjekt; å få 
frem en stor blomster- og grønnsakhage til glede for øyet og maven. 
Om høsten er dette fellesskapet enda tydeligere når resultatene av 
deres arbeid bæres inn som råstoffer til matlagningen og til pynt på 
de dekkede bord. 
 
Kortreist mat og elevbedrift 
Innholdet i begrepet ”kortreist mat” får en klar betydning når 
elevene tar grønnsakene opp av jorden, vasker dem og bærer dem 
inn til dem som lager mat. Eller de tar dem med til nærbutikken og 
selger dem der. Hager egner seg godt til en småskalaproduksjon 
som kan være kjernen i en elevbedrift. På vinterstid når det kan 
være krevende å finne nok arbeid ute, kan bearbeidelse av tørkete 
urter bli til produkter som elevene både kan ta hjem, bruke i 
matlaging og selge eller gi bort.  
 
Å spise seg til innsikt 
Matlaging og måltider har fått spesiell oppmerksomhet i den nye 
læreplanen. Jo flere av ingrediensene/råstoffene i matlagingen som 
kommer fra en bugnende grønnsakshage på gården og elevenes 
egen innsats der, jo lettere er det for dem å gjennomskue 
sammenhengen ”fra jord til bord”. De så å si spiser seg til innsikt i 
livsgrunnlaget. Slik som Kristina Parow skrev i kapittelet om 
måltidene, vi ”utnytter” opplevelsene av smak, lukt og farger med 
det som taes fra hagen. Den rike sanseerfaringen gir elevene et 
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varig grunnlag for en forståelse av matjorden og vår avhengighet av 
å kultivere naturen. 
 
Erfaringen gjennom hendene 
I hagearbeid får elevene erfaring med jorden gjennom hendene. For 
at elevene skal få en, bokstavelig talt, førstehåndsforståelse av vår 
avhengighet av jord, må de ha hendene i jorden. Det er mest 
meningsfylt i en kjøkkenhage der alt arbeidet gjøres nettopp 
manuelt, med hendene. Der blir de kjent med ulike jordtyper, med 
deler av livet som finnes der, som meitemarken og dens betydning. 
 
 
 
 
 
 

De store sammenhengene i hagen 
Elevene får også med seg hele livssyklusen. De får et klart forhold 
til årstidens skifting. De må så og plante om våren, høste om høsten 
og spise direkte av avlingen fra hagen. Om vinteren må de ta opp 
fra kjeller og fryser det de konserverte om høsten. Menyen vil 
avspeile årstiden. De blir også konkret kjent med veien fra frø til 
plante - og til frø igjen. (Frøsanking til neste års hage bør være en 
selvfølgelig del av høstens arbeid. Her er også tilknyting til avl og 
genetikk.) I hagen er ikke alt menneskeføde, men noe går til mat til 
hønene, som igjen gir egg til matlagingen og gjødsel til vekstene.  
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Den maskinelle produksjonen av dyreføde er ikke så enkelt å følge i 
detalj. Men etter arbeidet i hagen er det lettere for dem å forstå at 
dyrefôret har vokst i jorden og opptrer som silo, kraftfôr og halm i 
fjøset. Dette gir en helhet i kunnskapsformidlingen. 
 
Helheten opplever de også i vilkårene for plantenes vekst i hagen. 
De ser hvordan vekstene vi skal spise er avhengige av lys, vann og 
menneskenes arbeid og omsorg. Plantene trenger gjødsel som de 
henter fra dyrene på gården, og de trenger plass som vi må gi dem 
ved å fjerne andre vekster, ”ugress”. Plantene trenger også 
surstoffet som de får bl.a. gjennom meitemarkens ganger i jorden og 
en skånsom graving av jorden på våren. 
 
Hagen som et rom 
Det siste jeg vil nevne, er at hagen skaper et ”rom” som mange 
elever forbinder seg med. Her er det et sted for arbeid i mindre 
grupper hvor den fortrolige samtalen får vekstvilkår. Hagen innbyr 
også til ro og ettertanke - en oase for mange som stresses av 
tempoet i livet for øvrig. I hagen tar alt sin tid, og jeg har sjelden 
opplevd en hage hvor ikke skuldrene synker litt av seg selv og 
pusten blir dypere. 
 
 
Det økologiske som grunnlaget for hagearbeid 
Det er ingen forutsetning at gården drives økologisk for å gi et 
verdifullt pedagogisk bidrag til elevenes skolegang. Når det gjelder 
skolehager, stiller det seg noe annerledes. 
 
 
 

Hva er økologisk? 
Ordet ”økologi” har preget vår tankemåte i forhold til naturen i 
andre halvdelen av forrige århundre. Det betegner et avgjørende 
skift fra å betrakte og studere organismene hver for seg til et fokus 
på det som skjer mellom organismene, på forhold og 
sammenhenger. Dette gjelder også for økologisk landbruk og 
hagebruk. Det er ikke hovedsakelig forbudene (sprøyter ikke, 
bruker ikke kunstgjødsel) som betegner økologisk dyrking, men en 
oppmerksomhet på forhold mellom dyr og åker og mellom stedets 
naturgitte forutsetninger og menneskets evne til å ”regissere” 
elementene for å skape vedvarende avkastning.  
 
Det første økologiske landbruk i Norge begynte på en liten gård i 
Østfold som ble drevet biodynamisk fra 30 tallet. Hovedtanken bak 
denne måten å drive landbruk var at gården skulle betraktes som 
en organisme, en enhet som var uavhengig av tilførsel av både 
gjødsel og fôr. Det internasjonale regelverk er i dag ikke like strengt, 
men økologisk dyrking innebærer fortsatt mye mer av det som 
svenskene kaller for ”kretsløps” jordbruk: en bestrebelse på å skape 
en balanse i produksjoner som gjør at gården er mest mulig 
uavhengig av innkjøpte varer, både gjødsel og fôr. På en gård kan 
denne kretsløpstanken realiseres i hagen hvor elevene kan erfare 
hvordan resirkulering av organiske rester fra kjøkkenet, ugress fra 
hagen og møkk fra dyrene i komposten gir grunnlaget for en god 
avling og en varig fruktbarhet i jorden. Bortsett fra noen redskaper 
og frø i første året, kan hageprosjektet drives som et eksempel på 
hvordan pleie av de naturelementene som finnes på stedet kan 
kaste av seg hvert år og enda skape et stadig bedre grunnlag for de 
kommende års avlinger.   
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På denne måten kan vi la elevene få en opplevelse av å være med 
på å finne løsninger på mange av de største problemene verden står 
overfor i dag. Kompostering bidrar til å løse avfallsproblemet. Egen 
grønnsaks- og fruktavling i hagen bidrar til mindre transport og 
større andel kortreist mat, osv. For tiden er det debatten om globale 
oppvarming og økende CO2 innholdet i atmosfæren er mest 
påtrengende. Mens alternative biler, reiser, kjøp av CO2 kvoter og 

etterisolering av hus får mye oppmerksomhet i media, har de andre 
steder oppdaget at den største effekten på bruk av energi (og 
dermed oppvarming, CO2 og oljeknapphet) er gjennom både hva vi 
spiser og hvordan maten er produsert. I tabellen nedenfor fra 
forskning i Sverige kan vi se hvilke enorme reduksjoner i en 
families energibruk utgjøres ved kjøp av økologisk dyrkete varer.
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Hvorfor er det slik? Først og fremst fordi at produksjon av 
kunstgjødsel er en enorm energikrevende prosess. Mens plantene 
tradisjonelt har vokst av ”gratis” solenergi og gir avkastning mer 
energi enn det som er brukt for å få avlingen frem, er det i dag 
mulig å bruke mer energi i landbruksproduksjon enn det man får 
igjen i avlingen. Så lenge energiressursene kunne betraktes som 
uendelig, var det lett å betrakte landbruk basert på stort forbruk av 
energi for ”effektivt”, dvs. at det var behov for færre mennesker. I 
dag er beregninger gjort bl.a. på hvor mange energi ”slaver” som 
trenges for å få en dags matrasjon til forbrukeren. For en dags mat 
for et menneske i USA ville det krever 111 timers arbeid av et 
fullvoksent menneske.10  
 
Hvis vi skal lære elevene om muligheter for en bærekraftig fremtid, 
må vi lære dem hvordan mat kan produseres med fornybare 
ressurser. Vi kan vise nitrogenfiksering gjennom symbiotiske 
jordbakterie. Vi kan vise hvordan jorden evner å binde organisk 
material - en evne som gjør matjorden til vårt største lager for CO2. 
Vi kan vise hvordan mennesker har valgt ut og tatt vare på frø til de 
beste plantene for å få frem lokal tilpassete sorter. Vi kan vise 
hvordan bruk av samplanting og villvoksende urter kan styrke 
plantes evne til å stå imot sykdommer og insekt angrep, vi kan vise 
dem hvordan en skånsom pleie betyr en berikelse av naturen. Alt 
dette og mye mer kan vi gjøre i en hage på gården. 
 
Undersøkelser viser at barn får med seg en engstelse for verdens 
fremtid så tidlig som 4. klasse. Det er avgjørende at de blir tatt med 

                                                 
10 Se ”Eating Fossil Fuels: Oil, Food and the Coming Crisis in Agriculture”, Dale 
Allen Pfeiffer. 

i noe som kan oppleves som en mulighet, en del av en løsning på 
mange av de problemene vi står ovenfor. En økologisk hage vil 
kunne bli en hjørnestein i en ansvarlig pedagogikk for en ny og 
bedre verden. 
 
Praktisk råd og knep 
Det finnes flere bøker om økologisk hagedrift som viser skritt for 
skritt hvordan man går frem. I tillegg, har vi skrevet en bok om 
skolehager11 ut i fra erfaring som er blitt gjort i skolehagekursene 
over de siste 10 år. Kursene er lagt opp over 1.5 - 2 år etter de 
samme prinsippene som gård-skolekursene: semesteroppgaven er 
et referat av det praktiske prosjektet som står i midtpunktet. Det er 
en måte å kanalisere veiledning og hjelp i en avgjørende startfase.  
Selvfølgelig er det utfordringer knyttet til etablering og drift av en 
skolehage på gården. Sommerferie er kanskje det største. Men, ved 
å gi plass til en skolehage på gården, kan man også skape et 
møtested for forskjellige mennesker. Kanskje en dag i uken, noen 
timer, kan man holde åpent for lukingsbesøk. Noen lager litt mat - 
en salat fra hagen, for eksempel. Man arbeider sammen noen timer, 
snakker, lærer noen hagegrep, og føler at man har gitt et bidrag. Vi 
kjenner til prosjekter hvor kommunen gir støtte til ungdomsarbeid i 
sommerferie som rusforebyggende tiltak. Med en elevbedrift er det 
også mulighet for at noen får betalt av overskuddet fra salg av 
produktene. Det er også mulig å bygge en bro til foreldre og skape 
et sted som kan bruke deres engasjement, eller å invitere våre nye 
landsmenn til innsats i hagen. De har ofte ferdigheter langt over det 
vi sitter inne med og kan få en tilknytning som kan gi dem 

                                                 
11 ”Skolehagen: Etablering, drift og pedagogisk tilrettelegging av en skolehage”, 
Linda Jolly og Marianne Leisner. 
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språkkunnskaper og en mulighet til å bidra på en meningsfull måte. 
Pensjonister og hagelags entustiaster har også bidratt vesentlig til 
en oppblomsting av nye skolehageprosjekter. Mulighetene finnes - 
det er bare å oppdage de, og å gripe dem. 
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10  Aldersdifferensiering 
Innsikt i barnas verden – nøkkelen til et vellykket pedagogisk arbeid 
 
Linda Jolly 
 
  
Vi kan si om hendelser som har hatt betydning for oss at vi var på 
riktig sted til riktig tid. Alle som har vært lærere over noen år 
kjenner til slike ”lykketreff” mellom elevene og noe de har møtt i 
undervisningen. På min skole kalte vi slike timer for ”stjernetimer”, 
fordi man nesten kunne se det funklet i barnas øyne. Det er da man 
aner at elevene finner noe som de lengter etter, noe de kan forbinde 
seg med og kanskje beholde som en skatt for resten av livet. Dette er 
selvfølgelig en ønskesituasjon. Det er dessverre ikke så ofte det 
skjer. Det meste som gjøres i skolen er begrunnet i fagplanene. 
Fagplaner blir til på steder fjernt fra klasserommet, satt sammen av 
mange forskjellige målsetninger. Planene legges ut i fra hensynet til 
sluttresultatet; hvilke kunnskaper en elev skal ha fått med seg i for 
eksempel fysikk etter 12 års skolegang. I forhold til barnas ståsted 
kan dermed det faglige innholdet komme for tidlig og være for 
abstrakt.  
 
Planer eller ”stjernetimer”? Det må ikke være et enten eller - uansett 
er det nødvendig å arbeide for å få et innblikk i barnas måte å 
oppleve verden på de forskjellige alderstrinn. Kan man leve seg inn 
i hvordan de fornemmer, begriper og forbinder seg med ting 
omkring seg, så vet man mye om hvordan læringen skjer. Vi har 
heldigvis alle vært barn og kan gripe tilbake til egne erfaringer og 

erindringer; bilder som kan bli nøkler til å forstå de barna vi 
arbeider med. Uten innlevelse i deres oppfattelse av verden, er 
sjansene små for at vi kan treffe dem ”på riktig sted til riktig tid”. 
Om man er lærer eller på andre måter har med barn å gjøre, blir 
man oppfordret til et stykke selverkjennelse samtidig som man må 
lytte intenst og med stor empati. Dette er ikke noe man mestrer en 
gang for alle og blir ferdig med. Det er en vei hvor man stadig har 
mer å lære, der hvert barn, hvert alderstrinn er en ny gåte. Derfor 
utgjør barnas utvikling en rød tråd gjennom kursene i gård-
/skolesamarbeid. 
 
 
Individualisering i barnas utvikling 
Det er ikke lett i dag å skrive noe allmenngyldig om alderstrinnene. 
Derfor må jeg innrømme innledningsvis: i dag er barnas utvikling 
gjenstand for store forandringer og store variasjoner.  Mens vi kan 
se hovedtendenser i en aldersgruppe, og kanskje huske at vi 
opplevde verden på en lignende måte da vi var barn, så er det 
likevel mye større avvik mellom de enkelte barn i dag.  Noen 
pedagoger mener at modenhet blant elevene i en 4.klasse spenner 
fra 8 til 13 år. Dette er også i tråd med det vi vet om småbarn som 
sier ”jeg” til seg selv på et tidligere tidspunkt enn for en generasjon 
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siden, og at den fysiske/kroppslige pubertetsalderen også har blitt 
fremskyndet.  
 
Samtidig finnes også det motsatte: barn som nekter å være med i 
akselereringen og som gjennomgår de enkelte utviklingstrinnene 
mye senere.  Det er en av grunnene til at det blir vanskeligere og 
vanskeligere å føre en årgang som en klasse med bla. frontal 
undervisning, og forvente at alle interesserer seg for det samme 
eller er i stand til å gripe utfordringene som gis. Denne tiltagende 
individualisering gjør gården til førstehjelp for et voksende antall 
barn. Der vil det alltid finnes flere muligheter enn i klasserommet. 
Elevene vil kunne finne det som er viktig og nødvendig for dem. 
 
Den praktiske betydning av alderstrinnsbetraktning  
Likevel vil vårt bilde av hvor barna står i deres utvikling påvirker 
hva vi setter på dagsorden som økter på gården. Bøndene må ta 
hensyn til dette i valg av arbeidsoppgaver og også i valg av hva de 
vil formidle til barna om gården og naturforvaltningen og hvordan 
de vil formidle det. For eksempel, når er paring eller slakting eller 
avl på dagsorden? Barna kommer til å oppleve slike ting meget 
annerledes på de forskjellige alderstrinn. For noe kan det være et 
spørsmål om å legge opp på en annen måte, mens innholdet går 
igjen på forskjellige alderstrinn. Men det er likevel avgjørende å 
være klar over hva man vil oppnå og velge innhold og metode i 
samsvar med målene. 
Det er også viktig å ha gjort seg tanker om hvor mye ”arbeid” man 
kan forvente av en aldersgruppe. Hvordan bonden skal håndheve 
reglene og være autoritet for elevene er også aspekter som må ta 
hensyn til elevenes alder. Alt dette understreker betydningen av å 
kunne sette seg inn i barnas ståsted og ”avlese” hva som stemmer 

overens for dem på dette tidspunktet i livet. I de følgende tre 
tekstene blir småskole alderen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet 
drøftet som hjelp til både bonden og læreren i valg av opplegg på 
gården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
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5 til 8 år - en tid for eventyr og undring 
 

 

De minste barna er 5½ år når de begynner på skolen i dag. Enorme 
utviklingsskritt blir tatt i årene mellom 5 og 8/9. 5-åringene har ennå 
sterke innslag av å være småbarn, samtidig som ”skolebarnet” blir 
mer og mer synlig.  Kan man si noe generelt om denne alderen med 
en slik overgangskarakter? Det er en vanskelig oppgave i seg selv, 
og i tillegg har det sannsynligvis aldri vært større forandringer i 
barns miljø, i deres oppvekstvilkår, enn i de siste 20-30 årene. Å 
skille mellom det som hører til alderen og det som skyldes 
omgivelsen er ikke så lett. Vet vi hva det gjør med barn at de er mer 
inne enn ute før de begynner på skolen, at de er mer stillesittende 
og mindre i bevegelse, at de er ”institusjonaliserte” i flere år før de 
begynner på skolen, at deres lek er svært mye organisert av voksne, 
at de er underholdt og utsatt for en kontinuerlig flom av bilder og 
lyder? Noe om hva dette betyr for barnas helse ble omtalt i kapittelet 
om motiver12. Hva det betyr for barnas opplevelse av verden og 
dermed hvordan vi presentere lærestoffet, vil være fokuset vårt her. 
 
I det følgende skal vi rette oppmerksomheten mot visse trekk og 
aspekter ved barnets ståsted mellom 5 og 8/9 år. Det er ikke 
meningen å si at slik er barn i en bestemt alder, men heller antyde 
en tendens som går igjen i aldersgruppen. 
                                                 
12 I en undersøkelse blant erfarne barnehage- og småtrinnslærere i Tyskland (2004) 
ble spørsmålet stilt: Har du merket forandringer i barns utvikling i løpet av de siste 
10 år. Blant de hyppigste svarene var: 1) Et tap når det gjelder evne til å etterligne, 
leke og bruke egen fantasi; 2) Koordinasjon, grov- og finmotorikk er svakere 
utviklet og forsinket; 3) større frekvens av trette, småsyke (vondt i magen, 
hodepine osv.) og bleke barn; 4) dårligere konsentrasjon og mer uro; 5) forsinket 
språkutvikling og 6) sosiale evner er mindre tilstede.   

 
 
Ett med verden 
For barn i denne alderen er verden uten skillevegger. All ting er 
forbundet med hverandre, alt er mulig. Antropologene kaller det 
for en ”magisk” bevissthet. Drømmer er like virkelige som 
virkeligheten. Barn kan bevege seg fritt mellom romskip og 
regnskog, mellom skattekammer i jordens indre og skyer på 
himmelen.  
 
Det betyr også at de skiller lite mellom subjekt og objekt, mellom 
seg selv og andre. Man sier at barn i denne alderen er empatiske, at 
de er medfølende også i forhold til dyr. Men empatisk betyr å leve 
seg inn i andre, medfølende er å forsøke å kjenne den andres 
følelser. Barna er den andre, de kan ikke annet enn føle med. De kan 
ikke distansere seg, og de opplever verden omkring seg som en 
forlengelse av sin egen kropp. Derfor kan det være uutholdelig for 
dem å være i nærheten av noen som har smerte eller sykdom. De 
blir syke, de har vondt. En kollega som vokste opp på gård fortalte 
om når han i 7 års alderen var med på slakting. Han fikk fysisk 
vondt i kroppen og måtte løpe vekk.  
 
 
Verden er god 
Barna møter også verden med en uforbeholden sympati. De er åpne 
og ukritiske til det de møter, være det seg søle eller gull. Derfor kan 
man forstå at inntrykk går dypt og blir formende. Barna har også en 
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klokkefast tro på at alt er god. Det onde har ennå ikke en plass i 
deres verden. Jeg husker en liten kar på 5 år som hørte at en ødelagt 
cello ble funnet oppe i skogen bak skolen. Ukevis arbeidet han med 
dette og hadde nesten daglig en ny historie om hvordan det kunne 
ha skjedd uten at noen ville noe vondt. Barn bruker nok mye kraft 
og fantasi for å få ting på plass i deres ”hele” verden. 
 
Dette er en utfordring for de voksne. Vi har avstand til tingene og 
bedømmer alt. Hvis vi maner barn i denne fasen av livet til å ha en 
kritisk holdning, er det som å jage dem ut av deres 
utviklingsmessige ”paradis”. Hadde de voksne heller forsøkt å 
kultivere en uforbeholden interesse overfor alle ting sammen med 
barna, ville barna føler en bekreftelse i deres omfavnelse av verden. 
Det er tidsnok senere å felle dommer.  
 
En besjelet verden 
I barnas verden har alt språk og følelser. Til og med fargeblyantene 
som jeg lekte med i barndommen hadde personlighet. Alt har 
kvaliteter som er beslektet med barnas eget sjeleliv. Eventyr krever 
da ingen ”fantasi”; verden er en eventyrverden. Dyrene de møter 
snakker like selvfølgelig som dyrene i eventyrene. Men også trær og 
stein taler for barna. Noen benytter seg av barnas slektskap med 
dyr og planter i lek og læring hvor barn spiller ut de vesen som de 
opplever i naturen. Et litt forsiktig og engstelig barn, for eksempel, 
som velger seg tigeren som sitt ”alter ego”, kan finne frem til sider 
av seg selv som ellers ikke kommer frem.  
 
Den dialogen som barn i tidlig alder utvikler med naturen er nok 
utslagsgivende for hvilket forhold de får til naturen senere. 

Undersøkelser gjort i USA viser at de som har engasjert seg i 
miljøspørsmål er mennesker som tidlig ferdes mye i naturen. 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Å bygge seg et ”hjem” 
Det viktigste ”arbeidet” for barn fra fødselen til skolemodenhet er å 
utforme og å lære seg å mestre sin egen kropp. De er innvevd i 
vekstprosesser som legger grunnlaget for både fysisk og psykisk 
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helse senere i livet. Ingenting er ferdig i det nyfødte barnet. 
Organer, skjelett, muskler og nervesystem må utvikles. Til og med 
tennene må skiftes ut og markerer dermed slutten på den tidlige 
barndommen. Livskreftene står i kroppsbyggingens tjeneste. Vi vet 
også at dette ”arbeidet” har flere forutsetninger enn ernæring for at 
det skal kunne skje. Svikter omsorgen tidlig i barnas liv, blir veksten 
og utviklingen hemmet. Dressur av intellektet eller for tidlig ansvar 
i denne alderen kan også påvirke veksten og tære på de vitale 
kreftene. 
 
Vi kan undre oss over den vilje og iver som barn besitter i deres 
erobring av kroppen. Fra de er gamle nok til å styre lemmenes 
bevegelser i en ønsket retning, øver de ethvert grep med 
utholdenhet og bestemthet. Timevis kan de helle vann over fra ett 
kar til et annet, balansere på en planke eller klatre på en vegg. Det 
er som en liten 5 åringen sa til meg en gang mens jeg ventet 
utålmodig ved barnehagen: ”Men du skjønner Linda, det er bare 
morsomt hvis du gjør det mange ganger.” Mange ganger, om igjen 
og om igjen. Øving er alvor, og motorisk mestring står høyt på 
barnas egen dagsorden også i de første årene på skolen. 
 
Hvis vi ser barnas motoriske øvelser i et nevrologisk perspektiv, så 
blir betydning av fri lek og utendørsaktivitet enda tydeligere. Som 
nevnt i kapittelet, ”Motiver”, er motorikken - både evolusjonært sett 
og i forhold til hvert individs utvikling - en betingelse for 
modningen av nervesystemet. Frank Wilson, amerikansk nevrolog, 
anser hånden for å være en sentral kilde til individuell motorisk og 
kognitiv utvikling. ”Hvis hånden og hjernen lærer seg en intim og 
harmonisk dialog, begynner noe å ta form som vi setter stort pris 
på: autonomi.”  Den finske hjerneforskeren, Matti Bergstrøm, 

skriver at språkutviklingen hos barn er fast knyttet til utviklingen 
av bevegelsesmønstre. Oliver Sacks, også en av verdens best kjent 
nevrologer og forfatter, sier det så sterk at mennesket modeller frem 
sitt eget nervesystem. 
 
Man blir nesten fristet til å spille på et kjent ordtak og si, ”veien blir 
til hvis man går”. Derfor er alt som berøver barn deres bevegelsestid 
og frie bevegelsesrom en fare for deres helse og utvikling. 
 
Kultivering av sansene 
Sansene gir oss tilgang til verden, både den indre kroppslige verden 
og den ytre verden omkring oss. De formidler inntrykk som gir 
grunnlaget for erkjennelse og bedømmelse. Biografiske beretninger 
fra mennesker som mangler en eller flere sanser, for eksempel 
Helen Keller, understreker sansenes rolle som vinduer til verden. Vi 
vet også som voksne at sansene er lærenemme og ingen selvfølgelig 
størrelse uten at de taes i bruk. Det en musiker hører, hører ikke en 
bygningsarbeider. Det en maler ser, ser ikke en matematiker.  
 
Hos de minste er sanseapparatet åpent og mottakelig som aldri 
senere i livet. Vi kan ane noe av barnas åpenhet når vi fornemmer 
for eksempel en lyd ved grensen mellom oppvåkning og søvn. I 
denne gråsonen har vi ikke begrepene automatisk parat. En lyd kan 
være en gåte som vi ikke kan ”plassere”. Det er vanskelig å si ”det 
var bare… ” og falle til ro. Vi lytter intenst, aktiv og konsentrert 
inntil vi faller til ro med løsningen. For barna er alt nytt og ukjent. 
Derfor må barn bade i et hav av sanseinntrykk før ”stranden”, 
”hesten”, fjellet” osv blir størrelser. Ved førstehånds erfaring blir 
begrepene mettet med en mangfoldig sansning som barna bærer 
med seg når de innvies i de abstrakte skrifttegnenes verden. Har 



 

 67

man brukt kongler og småstein som betaling i skogsbutikken, så har 
barna fått med seg et rikt erfaringsgrunnlag før matematikken blir 
rent tankearbeid. 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
Sansning er en aktivitet som heller ikke er isolert fra resten av 
kroppen. Eksperimenter med både dyr og mennesker viser for 
eksempel at synssansen utvikles best i bevegelse. Foran en skjerm 
kan ikke øyne ”læres opp” til å oppfatte dybde og bevegelse slik 
som når vi hopper fra stein til stein. 
 

Sanseinntrykk setter spor. Alle vet om lukter eller andre 
sanseopplevelser som bærer bilder fra barndommen. En slags 
”kroppslig” hukommelse fra ting vi har møtt tidlig setter seg i 
sinnet. Jeg kommer øyeblikkelig tilbake til min mors hage ved 
lukten av en sverdlilje. En venninne fortalte at hun hadde tatt i noe 
som minnet henne om låvebroen hjemme. Siden låven hadde blitt 
revet for lenge siden, måtte hun spørre eldre søsken for å få 
bekreftet det fingrene ”visste”. På tysk finnes et ordtak som sier, 
”Det hånden berører, fyller hjertet og det som fyller hjertet belyser 
sinnet (ånden)”. Det gjelder selvfølgelig senere óg, men de yngste 
barna er nok de som blir sterkest berørt av sanseinntrykk. 
   
Men sanseapparatets mottagelighet er et toegget sverd. Utsettes 
barna for for sterke inntrykk, så stenger de av, trekker seg inn i sitt 
skall og blir engstelig og anspente. Eller barn avreagerer og vi får 
det motsatte – rastløshet, hyperaktivitet, manglende 
konsentrasjonsevne, frustrasjon og hos noen, aggresjon. For å kunne 
benytte seg av den medfødte åpenheten og nysgjerrigheten finnes 
to forutsetninger: trygghet og tid til å dvele ved inntrykk.  Bergstøm 
legger vekt på at barn får mulighet til å ferdes i et fruktbart miljø 
som for eksempel det naturen kan tilby. Urolige, overstimulerte 
barn får hvile og engstelige barn møter verden i sitt eget tempo når 
de er ute i naturen. 
 
Etterligning og forbilde 
Hengitt til sanseinntrykk, blir verden suget opp av barna og agert 
ut igjen. De tar etter det de opplever. Det klassiske tilfellet i 
barnepsykologien om en jente som hinket ble fortalte av psykologen 
Erik Eriksen. Årsaken forble et mysterium inntil faren, en 
krigsveteran med skadet bein, kom med jenten til legen. Vi kan nok 
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ofte oppleve mer trivielle små oppvekkere når vi ser barn ta etter 
oss i mange ubevisste gester. De tar alt opp i seg uten filter og aper 
etter uten forbehold. Men etteraping er ikke bare læring for denne 
alderen, men også bearbeidelse. Krigslek, for eksempel, som er ikke 
alltid er like populær i barnehagene, er en fordøyelsesprosess for 
barn når bilder fra krigen invaderer barnesinnet.   
 
Det er viktig å finne aktiviteter og miljøer som gir næring til barns 
etterligningensevne. Å bake brød, å vaske gulv og å tenne opp i 
peisen går rett inn i barns lek, mens det er flere og flere 
automatiserte funksjoner i hjemmet som ikke oppfordrer til 
etterligningslek. 
 
Rytme 
Rytmer og rytmiske rutiner er også viktig for denne aldersgruppen. 
De blir tiltalt av rytme i språk, i sang og i rytmiske leker. Barna tar 
opp rytmene i kroppen, om det er musikk eller snekkerens banking 
utenfor vinduet. Rutiner er rytmiske hendelser – forutsigbare, 
trygge og kjente. I fortellerstunden skal det helst være samme 
historie som sist. ”Forandringer fryder” gjelder ikke for denne 
aldersgruppen. Det er både trygghet og mestring i å gjøre ting om 
igjen og de frydes over å møte det kjente én gang til. 
 
I gjentagelse er også grunnlaget for vaner gitt. Gode arbeidsvaner i 
praktiske oppgaver kan også smitte over på arbeidsvaner i mindre 
konkret og håndfaste oppgaver på skolen. 
 
Fantasi og lek 
Lek er arbeid for barna; alvorlig, krevende og utfordrende. De 
skiller ikke mellom lek og arbeid slik som de voksne gjør. De leker 

arbeid og arbeider med lek. Derfor skal man ikke forvente eller 
kreve at barna ”blir ved saken”. De kan være med i de voksnes 
arbeid for så i neste øyeblikk være opptatt av en flue på vinduet 
eller en stein i bekken. Den gode leken er ofte kaotisk, i hvert fall for 
de voksnes ordensblikk. Men de beste lekesituasjonene dukker ofte 
opp hvor noe er blitt liggende – grener, løv, paller, planker osv. Av 
”rester” fra de voksnes alvorlige arbeid kan mange gode leker bli 
til, hvis bare vi ikke rydder. 
 
Fantasien utvikles også best hvor det er ”ingen ting”, hvor barna 
selv finner på og oppdager en båt i en barkebit eller et fly i et blad. 
Jo mindre ferdige leker, desto større er opplevelsen av å være 
selvforsynt, og være kilden til leken. Dermed er ikke lek bare lek, 
men en skapende kraft. For at kraften skal kunne utfolde seg kreves 
det ro og rom. 
 
De voksne må selv mobilisere fantasi og frodige bilder for å snakke 
barnas språk. Oppdrageren er barn av sin tid, den 
naturvitenskapelige tidsalder, men et vitenskaplig, abstrakt språk 
taler ikke til barnesinnet. Det er avgjørende at vi ”stiger opp” til 
barnets nivå og gir dem næring for fantasien når vi formidler noe 
om verden. 
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Foto: Linda Jolly 
 
 
Undring  
Barn undrer seg. De undrer seg over det meste i motsetning til de 
fleste voksne som enten har en forklaring eller tar ting for gitt. Men 
å undre seg er inngangsporten til kunnskap (i utkastet til den nye 
læreplan legges vekt på undring som et utgangspunkt for 

forskning). Intet sted undrer barn seg mer enn i naturen. Barns 
undring i møte med naturen er ofte et problem for de voksne. 
”Hvor kommer bekken fra? ... hvorfor brummer humlen? ... hva er 
det for noe?” Det er uendelig mange spørsmål. Rachel Carson 
skrev: ”Hvis barnets iboende evne til undring skal kunne forbli 
levende, trenger det minst en voksen å dele denne evnen med som 
sammen med barnet kan oppleve gleden, overraskelsene og 
underet.” 
 
Barnas undring og beundring overfor naturen har en nesten hellig 
stemning. Det er mer enn nysgjerrighet som lever i spørsmålene 
deres. En voksen som ledsager barna i naturen kan oppleve en 
hengivelse og ærefrykt hos barna som har tilnærmet religiøs 
karakter. Vi kan styrker dette ved å være med barna i undringen å 
la forklaringene få en underordnet plass. Til spørsmålet, ”hvordan 
kan jeg formidle noe om naturen til mitt barn når jeg ikke kan skille 
fuglene fra hverandre?” svarer Rachel Carson, ”jeg er overbevist at 
det er ikke halvparten så viktig å vite, som å føle. Hvis fakta er frø 
til senere innsikt og forståelse, så er følelser og sanseinntrykk moder 
jord som frøene trenger for å spire. Småbarnsårene er tiden hvor 
jorden forberedes. Hvis følelsene først blir vekket, sans for 
skjønnhet, spenning over nytt og ukjent, sympati, medfølelse, 
beundring og kjærlighet, - så forlanger vi også viten og kunnskap 
om tingene. Er dette oppnådd, så er det også varig.”  
 
Hva kan gården gi den alderen? 
Det som kjennetegner barn i alderen 5 til 8 (9) år er en grenseløs 
åpenhet og forbundenhet med verden omkring dem. Til de 
inntrykkene som møter dem bringer de fantasi og innlevelse - de 
innlemmer verden i seg og den blir en formende kraft i dem. Hva 
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kan gården gi barn i denne alderen? Gården tilbyr et møte med 
naturen i en ramme hvor mennesket spiller en avgjørende rolle som 
forvalter. Barn som opplever bondens omsorgsfulle berøring av 
dyrene får en bekreftelse på at verden er god. Bonderollen gir 
uendelig muligheter for lek, fantasi og etterligning.  Barna møter 
naturens rytmer – dyrenes rytmer, årstidsrytmer og døgnrytmer på 
gården. Sansene får mangfoldig pleie og de motoriske ferdighetene 
blir øvet i møte med redskaper, terreng og oppgaver. 
Sammenhengene blir synlige og det er enda masse å undre seg 
over.  
 
En barnelege beskrev dagens barn i de første skoleårene som 
”varme i hodet og kalde i lemmene”. Vi har ordtaket om å holde 
hodet kalt og vet at varme føtter og hender er et tegn på sunne, 
friske barn. I møte med vår elektroniske, motoriserte og 
mediefikserte hverdag, savner barn mye av det som er grunnlaget 
for deres helse og læring. Regelmessige økter på en gård kan være 
med på å skape en balanse og likevekt i barnas verden som de sårt 
trenger.   
Læring er i denne alder ikke først og fremst fakta eller ferdigheter, 
men et erfaringsgrunnlag i sanseopplevelser. I formidling til 
elevene kan det være mest virksomt å kle opplysninger i bilder. 
Hvis de voksne kan ”avlytte” et dyr eller en plante i naturen, gjerne 
i forhold til andre organismer, og omsette iakttakelsene i 
fantasifulle bilder som barna forstår, så kan de engasjere hele 
barnet. Bildene barna tar til seg kan bli den grobunnen for 
vedvarende interesse som Rachel Carson taler om. Dette er ikke lett 
for voksne mennesker. Det krever at de selv går aktivt inn i 
observeringen av naturhendelsen og så forteller på en ”sann” måte. 
Man skal gi naturen en stemme, forsøke å finne og frigjøre naturens 

egen fortelling. Tar vi utfordringen, får vi minst like mye glede som 
barna. 



 

 71

Mellom 9 og 12 år - vitebegjærlige oppdagelsesreisende 
 
Mens vi som voksne har relativt lett for å huske vår egen 
ungdomstid, både på godt og vondt, er det ikke så lett for alle å 
huske hvordan det var å være mellom 9 og 12 år. Det alle foreldre 
og barnetrinnslærere vet er at mye skjer i disse årene. På en måte er 
det håpløst å forsøke å beskrive barn mellom 9 og 12 som en 
gruppe. Likevel finnes en del fellestrekk som skiller dem fra 
ungdom og fra barna på småtrinnet og forskolealderen. Følgende er 
et forsøk å skildre noe av det vesentlig som betegner barna på 
mellomtrinnet.  
 
Fra etterligning til refleksjon 
Alle som har arbeidet med barnehagebarn eller barn i de første 2-3 
skoleår, vet om barnas grenseløse hengivenhet og åpenhet overfor 
”deres” voksne. Man kan bli litt skremt iblant av å oppleve hvordan 
ens eget språk (og språkfeil) og geberder blir tatt opp av barna i en 
selvfølgelig etterligning. En gammel lærer fortalte den samme 
historien med arm og håndbevegelser: alle barna gjorde 
bevegelsene sammen med ham når han tok frem fortellingen om 
det lille huset i den store skogen.  Årene går.  Gradvis skjer det en 
stor forandring, og så står barna der og ser på læreren mens han 
gjør bevegelsene.  Etterligningen klinger ut og refleksjon, en ny 
indre instans, vokser frem. Evnen til å distansere seg og å bedømme 
begynner å ta form. 
 
Jeg har alltid opplevd dette som litt vemodig og jeg tror ikke at jeg 
er alene om det.  De første 2-3 år på skolen kommer de løpende når 
de ser hagebruksfrøken og kaster seg i armene mine.  ”Når kan vi 

ha time igjen?  Når kommer tulipanene? Kan vi ikke gå ut i dag?” 
osv. Men i løpet av 4. klasse er det en merkbar forandring i 
holdningen deres.  De tar mer avstand, de ser på en med et kritisk 
blikk, de vil ikke være med på alt, kanskje vil de vite hvorfor og 
hvor lenge før vi går i gang. 
 
 
Avskjed og lengsel 
Hvis det er vemodig for de voksne, så kan det være en enda 
sterkere følelse hos barna av at de savner noe, at de holder på å 
miste noe.  Slik som gutten i Skottland sa ” I’m at home, but I am 
homesick”. Fantasiens rike hvor de har kunnet bevege seg 
uhemmet, blekner og de kan føle seg avkledd, nakne. Hermann 
Hesse skrev at han plutselig mistet en rikdom av muligheter i 
denne alderen.  Verden ble ”trangere” - og ble til slutt til ”realitet”. 
”Jeg var ikke prins og konge i mulighetenes rike, jeg satt på en benk 
og lærte gresk.”  Verden mistet fortryllelsen. Karl Jaspers, den store 
tyske filosofen i forrige århundre beskrev dette som en ”har-levd-
følelse”, med en sterk lengsel tilbake.    
 
Fra en-het til subjekt 
Hva er det som er skjedd?  Små barn er en del av verden omkring 
seg.  De skiller ikke mellom ”det-der-ute” og seg selv.  Alt er 
besjelet, alt har språk og intensjon.  ”Det var den dumme stolen som 
gjorde at jeg snublet”. Nå har subjekt/objekt skillet kommet inn i 
deres liv og det selvfølgelige blir nå tvilsomt.  Familie, søsken, 
venner, vaner; alle tings verdi oppleves annerledes, ikke minst 
opplevelsen av seg selv.  Christy Brown, den irske forfatteren med 
cerebral parese som bare kunne bevege sin venstre fot (som han 
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skrev bøker med!), forteller hvordan han ble dratt rundt i en vogn 
av søsknene og var med på alt de foretok seg inntil omkring 10 års 
alderen. Da så han plutselig seg selv og sin egen håpløse situasjon.  
Det er forferdelig og vidunderlig samtidig å oppleve seg selv som 
atskilt og unik. 
 
Det å skille seg fra det som var en selvfølgelig identitet i tidligere 
barndom, innebærer også et nytt perspektiv.  Barna opplever å ha 
en egen fortid og en fremtid som skiller seg fra alle andre sine.  
Bruno Walter, den store dirigenten, fortalte hvordan han plutselig 
sto alene i skolegården og ble grepet sterkt følelsesmessig av 
erkjennelsen, ”jeg er et jeg, jeg har en sjel og jeg har noe jeg skal 
gjøre i livet.” 
 
I et intervju i tidsskriftet ”Cognito” ga Håvard Rem et bilde på en 
sterk opplevelse av fremmedgjøring og egen vei i livet.  Han vokste 
opp i et strengt kristelig miljø og husker å ha hørt de voksne snakke 
om at ”antikrist” allerede var født.  Det er meg de snakker om, 
tenkte han, og ble klar over sitt eget ståsted utenfor den kretsen han 
levde i. Han var ikke mer enn 8 år gammel.  Han sier: ”Jeg tror at 
det var en måte å oppleve at jeg ikke hørte hjemme i det miljøet på.  
Det var en følelse av at jeg skulle skilles fra min familie, og de 
nærmeste.  Men det var heller ingen entydig negativ opplevelse.  
Det var også en slags styrke der. – Jeg er meg!  Uansett hva jeg 
mister, jeg er meg!” 
 
 
 
 
 

Ut av paradiset 
Verden har mistet kontinuiteten.  Barna spør hvor langt ut verden 
går, hvor høyt himmelen er osv. – spørsmål som har å gjøre med 
avgrensning og evighet.  Bl.a. kommer de til en annen opplevelse av 
døden.  Nå er det en sterk erkjennelse av at den avdøde aldri 
kommer tilbake.  Å oppleve dødsfall i den nærmeste kretsen kan 
føre til langvarig melankoli, kanskje også angst.  Her, i denne tiden 
mellom 9-12, er det at anlegg til psykiske sykdommer som 
depresjon og tvangsnevroser viser seg.  Skoletaperne blir også 
synlige i 4.-6. klasse og skolevegring kan melde seg som et problem. 
 

 
Foto: Kjertil Aarbakke 
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Denne aldersgruppen har fått relativt lite oppmerksomhet blant 
antropologer og psykologer.  Erik Erikson, den store psykologen, 
kalte denne alderen for ”vindstille før pubertetens storm”.  I disse 
biografiske vitnesbyrd og i vår egen biografi ser vi likevel at dette er 
et vendepunkt som kan bære preg av krise.   
 
Refleksjon 
Mens fantasiens verden snevres inn for barna, åpnes det også et 
nytt rom.  Det kan betegnes som refleksjonens eller tankens indre 
rom.  Nå agerer de ikke så umiddelbart ut fra inntrykk som før.  Det 
opplevde skyter ikke ut i lemmenes bevegelser med en gang.  
Spontaniteten viker plass for betraktning. Barna danner egne bilder 
eller forestillinger og reflekterer før de styrter ut i handling.  De kan 
handle mer overveid og viljesstyrt.  Egne erfaringer danner sterkere 
motiver for adferden.  Samtidig trekker de seg noe tilbake og sier 
ikke lenger alt som faller dem inn.  Det indre rommet kan bli et 
skjulested. 
 
Den egentlige læringsalderen    
I det nye ”rommet” er barna nå modne for å forstå abstraksjoner, 
dvs. generaliserte begreper som ikke oppstår direkte gjennom 
sansningen, men gjennom evnen til å belyse flere inntrykk med 
tankens kraft.  Det er kanskje grunnen til at mange lærere opplever 
denne tiden som den ”gyllne” læringsalderen.  Barna er nysgjerrige 
og vitebegjærlige, og de vil finne ut av hvordan ting virkelige er.  
De anlegger samlinger av alt fra frimerker til brukte fyrverkerideler. 
De er flinke til å huske og får ofte en ny klarhet i deres syn på 
verden. Opplevelser i denne tiden kan bli som gjødsel for hele livet 
– en veiviser inn i fremtiden. 
 

Noe vi også kan legge merke til: behovet for å finne ut selv, prøve 
selv, være aktiv med i læringen.  Klasseromslæring har ofte hatt et 
passivt preg. Gleden over å oppdage og å utforske noe får dårlige 
vekstvilkår.  Det er utrolig hva de kan lære og hvor lidenskapelig 
interesserte de er hvis ”læringsrommet” legges til rette for det.  Ikke 
fakta, men tilgang til egen erfaring og innblikk i sammenhengene er 
nøkkelen til læring. (En av de meget få hendelsene jeg husker fra 
barneskolen var den dagen vi ble bedt om å ta med et glass fløte 
hjemmefra.  Vi ristet fløten inntil den ble til smør.  En åpenbaring! 
Et mirakel! Jeg ville gjøre det om og om igjen hjemme, og hadde det 
vært opp til meg, skulle familien aldri kjøpt smør i butikken igjen.)  
 
Fra etterligning til valgte forbilder 
Isteden for den grenseløse hengivenheten som farget 
småbarnsårene, søker barn mellom 9-12 etter forbilder som kan bli 
deres naturlige autoriteter.  Det kan være en lærer, en nabo, noen i 
familien, men det de har til felles er at de mestrer noe.  Oliver Sacks 
forteller i sin selvbiografi, ”Uncle Tungstrom”, om besøk hos denne 
onkelen som eide en fabrikk.  Mye mer interessant enn fabrikken 
var onkelens eget laboratorium og hans lidenskap for 
eksperimentering.  Slik ville lille Oliver på 10 år også forske. Han 
fikk hjelp til å innrette sitt eget laboratorium hjemme hvor livets 
gåter kunne granskes.   
 
Følelsesmettet opplevelse av verden 
Barna utvikler også sjelelig et sterkt indre liv i denne alderen. Det 
som beveger seg følelsesmessig i deres indre kan være like viktig 
som de ytre hendelsene. De har en stor evne til omsorg, beveger seg 
ofte i flokk og knytter tette bånd til vennene.  Inntrykkene fra 
verden har også en sterk følelseskomponent.  De er åpne for fargens 
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språk, opplevelser av det vakre i naturen, og kan lett engasjeres i 
musikk og resitasjon.  Kunstneriske fag bidrar til å opparbeide et 
vokabular for kvaliteter som berører følelseslivet.  Vi trenger bare å 
tenke på hva som gjør oss glade når vi er ute i naturen: vakre 
høstfarger eller mettete nyanser av grønn, fuglesang og knitring i 
tørr snø.  Det er sanseinntrykk som setter følelser i sving.  Når man 
rendyrker sansekvaliteter i kunstneriske øvelser – farger i maling, 
former i tegning og skulptur, toner i musikk, bevegelser i dans, osv. 
blir inntrykkene sterkere og mer nyanserte.  Det finnes forskning 
som viser at all læring blir positivt påvirket når barna i den alderen 
får for eksempel en time musikk hver dag.  
Men også naturfag kan gi skjønnhets opplevelser.  O. Sacks ser 
tilbake på denne alderen i sin egen biografi som en tid han kaller 
”kjemiens gyllne år” og betegner den som en fase av ro, orden og 
skjønnhet.  
 
Oppsummering 
Kan man gi et kort og klart bilde av denne alderen for å se hvilke 
farer som lurer og hvilke krav som stilles til de voksne som står 
omkring?  Barn gjennomgår et avgjørende vendepunkt, de tar et 
stort skritt vekk fra alt selvfølgelig, inn i tvil og fremmedgjøring.  
Den nyvunne avstanden gir dem mulighet til refleksjon og valg, 
samtidig som de må finne en balanse mellom å betrakte, reflektere 
og å handle og lære å forbinde disse motsatte evnene. Det er et 
sterkt uutalt behov for å forstå sammenhenger, spesielt hvordan de 
er ”beslektet” med det de møter. De begynner å bygge opp sitt eget 
selvbilde og tar opp inntrykk og impulser som kan bli avgjørende 
for deres senere liv. Uante muligheter for læring åpner seg.  De er 
lidenskaplige samlere, forskere, oppdagere.  
 

De voksnes rolle 
Hvordan kan vi hjelpe dem videre, støtte deres nysgjerrighet og gi 
dem tiltro til deres egne evner?  Det første må være å minne på at 
de voksne må tre forsiktig, vise takt, tilbakeholdenhet, tillit og 
respekt for barnas spire av selvstendighet.  Det er også lett for noen 
barn å trekke seg langt tilbake i tankens nyåpnet rom.  Spesielt hvis 
barna møter en mengde av usammenhengende fakta uten 
forbindelse med deres opplevelser, er det stor fare for at de mister 
interessen for verden der ute.  Lærere og veiledere må hjelpe dem å 
bygge en bro fra seg selv til verden, fra egne erfaringer til begreper 
og lovmessigheter.  Det som skaper følelsesmessig engasjement, 
antenner også interesse og tankevirksomhet.  Det blir ikke en byrde 
av irrelevante fakta, men forestillinger som preger seg dypt inn i 
hukommelsen.  Deres iakttakelser av fenomener og sanseinntrykk 
må knyttes sammen til fyldige bilder og til begreper som blir 
innlysende og som kan ”vokse” sammen med dem.  En slik 
”fenomenologisk” innfallsvinkel kan hindre dem i å søke vekk fra 
en hverdag av kalde fakta og abstraksjoner og tilbake til tidligere 
barndoms magi; nå gjennom videospill, rus og narkotika. 
 
Gården som læringsrom 
Det er vanskelig å forestille seg noe sted hvor opplevelsen av 
sammenheng blir sterkere enn på en gård.  Om det gjelder hvor 
maten kommer fra, hvordan matjord blir til, hvilket forhold som 
finnes mellom planter og dyr, eller dyr og menneske, er gården et 
uovertruffent verksted og en åpen bok. Det vanskelige er å finne fag 
som ikke lar seg knytte direkte til livet på gården.   
 
I en alder hvor evner utvikles svært ulikt og i forskjellige retninger, 
er det praktiske arbeidet på gården et avgjørende pedagogisk 
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redskap for oss som arbeider med barna. Slik som i alt håndverk: 
tenkning og handling må tas i bruk vekselvis hvis en praktisk 
oppgave skal lykkes.  Her må de øve forestillingsevnen under 
planleggingen av oppgaver, justere ideene i møte med materien, 
øve utholdenhet og evne til å bedømme handlinger i forhold til mål.  
Den som bygger luftslott merker at arbeidet ikke går fremover, den 
som styrter ut i uoverveide handlinger må kanskje begynne om 
igjen mange ganger. 
 
Vår erfaring så langt viser at det tar kort tid før de fleste barn føler 
ansvar og tilhørighet på gården.  Her kan de sette spor etter seg.   
 

Det de gjør blir sett og satt pris på.  Det hjelper i deres oppbygging 
av identitet.  Her handler det ikke om å øve seg for noe som 
kommer langt senere i livet, men om livet selv. Som en liten gutt i 
en 5. klasse sa etter 3 gårdsdager ved et av kursprosjektene i 
Trøndelag: ”Vi kan ikke ha sommerferie nå!  Hva skal gården gjøre 
uten oss?” 
 
 
 
 
 

  
Fotos: Anne Grutle 
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Ungdomstrinnet - Har noen bruk for meg? 
 
Siden 1980 har jeg hatt anledning til å bringe ungdom i ”den verste 
alderen”, hovedsakelig 14-15 åringer, i kontakt med gårdsarbeid.  
Klasser i siste år på ungdomsskolen har reist til en gård som har de 
viktigste forutsetningene: 1) et mangfold av produksjoner slik som 
pleies i det økologiske landbruket 2) muligheten til å sysselsette 
over 30 ungdommer i arbeid på gården 3) tilstrekkelig romløsninger 
for undervisning, bespisning og overnatting.  Elevene har bodd og 
arbeidet på gården i to fulle uker. 
 
Her vil jeg forsøke å gi et bilde av innholdet og strukturen i 
opplegget både i forhold til skoletimene og tiden på gården.  
Deretter skriver jeg om erfaringer som jeg har gjort gjennom mer 
enn 20 år med vanlige pubertets ungdommer i arbeid på en gård.  
Men, aller først vil jeg se på selve aldersgruppen for å få et innblikk 
i deres ståsted. 
 
 
”Midlertidig stengt pga. ombygging” 
Slik karakteriserte en kollega pubertetsalderen.  Han foreslo at man 
hengte et skilt rundt halsen på dem hvor dette sto skrevet.  Et noe 
radikalt og selvfølgelig ikke alvorlig ment forslag, men kanskje 
betegnende for hva de voksne opplever i forhold til pubertale 
ungdommer.  Hva er egentlig ”pubertetsalder”?   Er det mulig å 
spikre fast et årstall for når puberteten begynner og når den 
avsluttes?  De fleste har erfaring med egne barn, med sin egen 
ungdomstid og i møte med ungdom i omgangskretsen.  De vet at 
det er ikke lett å gi nøyaktige årstall for puberteten i dag.  Den 
opprinnelige betegnelsen kommer fra et latinsk ord som betyr 

”kjønnsmoden, hårvekst”.  Tidligere når barn begynte i arbeidslivet 
ved 13/14 års alderen var puberteten den bråe overgangen til et 
voksent liv.  Konfirmasjonen, slik som mange innvielsesriter i andre 
samfunn enda i dag, feiret dette øyeblikket, og det var ikke snakk 
om en tenåringstid.  Begrepet tenåring (fra engelske ”teenager”) 
kom til i forrige århundre og ble definert både ut fra årstall og fra en 
ny situasjon.  Tenåringer var ikke barn, men de var heller ikke 
voksne, de var kanskje kjønnsmoden, men på ingen måte 
selvstendige eller ansvarlige for sine egne liv. 
 
 
 

 
Foto: Sidsel Sandberg 
 
I dag når vi ser på elevene i barneskolen, kan vi finne ytre tegn til 
pubertal adferd helt ned til skolestart.  Påvirket av reklameverden 
og moter, blir små jenter kledd ”sexy” og innbilt at alle må ha 
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kjæreste.  På den andre enden av puberteten opplever og leser vi 
om ”pubertal” adferd hos mennesker som forlengst har passert 20 
års alderen.  Som lærer kan man iaktta en rik variasjon av 
modningsprosesser i løpet av ungdomsskole og videregående.  Ut i 
fra egen erfaring og felles arbeid på kurs, vil jeg gjerne forsøke å 
beskrive noen kjennetegn til denne ”overgangs” alderen med alle 
mulige forbehold for de individuelle variasjonene som finnes. 
 
 
Pubertetens fysiske/kroppslige trekk 
Jeg vil begynne med en opplevelse fra et venteværelse i Tyskland 
for mange år siden.  Vi satt kanskje 15 voksne tett på stoler plassert 
rundt veggene i et lite rom.  Stillheten hersket, alle befant seg i sin 
egen verden.  Døren åpnet seg og en mor kom inn med en toåring 
på armen.  Toåringen hadde verken sans for stillhet eller for de 
private grensene rundt hver og en og snart var det samtale og latter 
mellom oss ventende i rommet.  Etter at mor og barn forsvant, kom 
en ungdom inn døren – uren hud, knall rød av forlegenhet allerede 
ved inngangen, klær som hang og slang.  Og hva skjedde? Vi 
voksne så ned, vi og.  Samtalen stilnet, og jeg hadde følelsen av at 
alle ble pinlig berørt.  
 
Det er mye med ungdom i denne alderen som ikke ”stemmer”.  De 
skyter i været, får forholdsvis lange lemmer og hendene og føttene 
vokser enormt.  Proporsjonene synes å være i ulage en stund. Noen 
får en dårlig holdning, de henger mer enn de står og virker ofte 
tunge og trege.  Det er, som alle foreldre kan bekrefte, ikke lett å få 
en tenåring opp fra stolen når noe skal gjøres.  
 

Tenåringer er litt keitete i bevegelsene, klumsete, og har ikke helt 
kontroll.  De har lett for å snuble over sine egne føtter, og har ikke 
helt styring over alle deler av kroppen til en hver tid.  Særlig gutter 
har vanskelig for å bedømme sine egne krefter og man ser tydelige 
tegn til slitasje i klasserommene hvor pubertetsungdommer 
oppholder seg.  Vaktmesteren vet altfor godt om skapdører på 
skjeve og ødelagte stoler.  
 
Kjønnsmodningens ytre tegn er ungdommene svært oppmerksom 
på uten at det blir et åpent samtaleemne.  Deler av kroppen vokser, 
de får hår på nye steder, kroppslukten blir påtagelig og drifter gjør 
seg gjeldende.  Guttestemmene er ofte årsak til morsomme 
hendelser i klasserommet og noen blir ganske stille så lenge de er 
usikre på hvilken lyd som kommer frem når de åpner munnen.  
Uren hud er og en årsak til fortvilelse og forargelse.  Baderommene 
hjemme beleires i timevis og speilet får en ny betydning i de unges 
liv.  Uten å gå inn på de sykdomsproblemene som vi kjenner til i 
dag når det gjelder spising og kroppsvekt, kan vi si at jenter som 
oftest vil ta av, mens gutter gjerne vil legge på seg.  Det er generelt 
mye å undre seg over med kroppen og mye som ønskes annerledes.   
 
 
Følelseslivet 
Følelseslivet henger selvfølgelig sammen med det som foregår på 
det fysiske, for ikke å si, hormonelle, plan.  Her er det også store 
forandringer og det er ikke vanskelig å forstå at mange ungdommer 
er tiltrukket berg-og-dal-banen når man kjenner til svingningene i 
deres følelsesliv.  Det er bare på utsiden at ungdom kan vise 
likheter med en musling. De er ofte redde for å åpne seg, for å 
eksponere seg.  Utad mutt, men inni svært følsomme og sarte, de 
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blir lett såret og er ofte eksplosive i temperamentet.  Som et uvær 
kommer voldsomme følelsesstormer, ikke sjelden fulgt av tung 
melankoli, kanskje depresjon.  Forelskelse kan være gjenstand for 
slike stormer, men også foreldrenes standpunkter og skolens krav.  
Det går verst utover de nærmeste, noe som er viktig å huske som 
lærer. 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
Foreldre er blitt avleggs, de er diskvalifisert fra å mene noe om 
ungdommenes liv.  Eller som en kollega sa det ”det er pinlig å ha 
foreldre i denne alderen”.  I stedet for er det sidemannen - eller 
kvinnen – som gjelder.  De vil ikke høre snakk om barndommen og 

har ofte påfallende lite til overs for litt yngre barn.  Det er for nært å 
bli minnet om der man var for kort tid siden.  
 
Utstøtt fra de medfødte konstellasjonene, leter de etter aksept og en 
ny tilhørighet hos jevnaldrende.  Klær og symboler slik som 
merkevarer, er en del av letningen etter en ny identitet.  Gjenger, 
klikker og kjærester formilder ensomheten som mange 
pubertetsungdommer sliter med.  Det er et nytt følelseslandskap – 
fremmedgjort overfor kroppen, overfor familien, og overfor seg selv 
er de nødt å skape sin egen identitet. I artikkelen ”Unges læring, 
identitet og selvorientering” skriver Knud Illeris at ungdommene 
”skal konstruere seg selv”. Videre påpeker han at det gamle 
spørsmål om ”hva skal du bli når du bli stor?” har antatt grenseløse 
dimensjoner. Det er i dag mer et spørsmål om ”hvem kan jeg bli”. I 
en slik situasjon er det mange som mister følelsen av å ha styring 
over sitt liv. Selvmordstatistikken er uhyggelig høy og økende. 
 
 
Tenkningens kraft 
Midt i et hav av ustyrelige vekstprosesser, drifter og nye følelser er 
det noe i ungdommenes liv som lyser som et fyrtårn om natten: en 
nyoppdaget dømmekraft. Illeris beskriver dette: ”... at der i 
puberteten sker en fysiologisk modning i centralnervesystemet som 
muliggør en ny form for abstrakt og stringent tænkning og 
læring..”. Med deres nyervervet kognitive kapasitet er 
ungdommene skarpe, kritiske, kverulerende og provoserende. 
Gjennom nådeløs argumentasjon kan de rive ned tankebygninger 
som de finner i de voksnes ”ferdige” verden.  Det nytter ikke å 
forsøke å vinne en diskusjon med ungdom som setter inn de 
nyervervede intellektuelle kreftene sine.  De har en trang til å 
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gjennomskue verden tankemessig og forstå årsaker og 
sammenhenger i et krystallklart lys.  De vil vite om de voksne lever 
i samsvar med det de ”preker”.  Jeg som biologilærer må ikke 
komme kjørende med en bil når vi har snakket om luftforurensning.  
Det holder ikke. 
 
Det samme nådeløst kritiske blikk bruker ungdommene også på seg 
selv.  Spørsmål som: ”Hvem er jeg, er det plass for meg i denne 
verden, kan jeg bidra med noe som har betydning?” beveger de 
fleste uutalt eller direkte.  Det er ikke vanskelig å forstå at de søker 
forbilder, helter og idealer.  Kommer man med råd og belæring, blir 
man avvist.  Likevel søker de nærhet til livserfaring og ønsker en 
utveksling av tanker mellom likeverdige. Som Illeris skriver, ”de 
unge vil ikke kun overbevises, de vil begeistres”. De etterspør det 
personlige engasjement, voksne som brenner for det de vil. Vi har 
kanskje lett for å glemme at bak hanekammer og sigarettsneiper er 
det ofte en dyp skuffelse over den verden de voksne har skapt og en 
like dyp lengsel etter å skape noe nytt.  Idealisme hører 
ungdomstiden til.  Hvis de ikke få slippe til i prosjekter preget av 
handlingskraft, kan de lett snu og la driftene få fritt spill.  Engasjerte 
voksne må tåle mye kritikk i arbeid med ungdommene, men 
belønningen er å stå skulder ved skulder med neste generasjon og 
forsøke å tenke nytt. 
 
 
Økologi og jordbruk som tema for ungdomsskoleelever 
Med ungdommenes interesse for å gjennomskue verden og deres 
kritiske blikk på verden omkring dem er jordbruk og økologi et 
tema som kan engasjere.  Når vi i tillegg kan koble fordypningen i 
miljøproblemene omkring jordbruk med naturopplevelser og 

arbeid på en gård, har vi muligheter til å skape en motvekt til de 
mange katastrofemeldingene som ungdom er utsatt for.  
Utfordringen er å få frem også menneskets positive samarbeid med 
naturen som ligger til grunn for jordbruk. 
 
Vi begynner i klasserommet med en samtale om det elevene vet om 
problemer i landbruket.  Dyrehold er et tema for mange.  
Diskusjonene i de første undervisningsøktene dreier seg om bruk av 
sprøytemidler, forurensning av vann, matvareprisene, flukten fra 
landbruket og konsekvensene for landskapet, genmanipulerte 
matvarer og problemet med overskudd i vestlige land og 
sult/underernæring i mange uland.  Elevene får velge seg, enten 
alene eller i mindre grupper, et problemområde for å holde et 
innlegg for klassen under oppholdet på gården. 
 
Innholdet i kunnskapsdelen av prosjektet 
 
I klasseromsundervisning blir momenter fra utvikling av vestens 
jordbruk skildret for elevene: 

• levesett før jordbruket begynte 
• jordbrukets begynnelse i Mesopotamia 
• kulturplanter og husdyr gjennom menneskets arbeid med 

foredling og avl 
• jordbruk som forutsetning for sivilisasjon 
• jordbruk i de antikke sivilisasjonene 
• begynnelse av jordbruk i Norge 
• svedjebruk 
• kulturlandskapet 
• selvforsynings jordbruk i middelalderen 
• potetens inntog 



 

 80

• jordbruk etter den industrielle revolusjonen 
• kunstgjødsel. 
• konvensjonelt jordbruk 
• økologisk jordbruk 
• bruk av kraft i begge driftsformer 
• bruk av ressurser i kjøttproduksjon 
• koloniøkonomi i uland 
• multinasjonale selskaper og tilgjenglighet av mat 

 

Arbeidsdagen på gården 
Til tross for en temmelig omfattende gjennomgang av jordbrukets 
utvikling og stilling i verden i dag med hensyn til de økologiske 
forholdene, blir hovedvekten lagt på det praktiske arbeidet på 
gården.  I arbeid med gårdens daglige drift, får elevene en konkret 
opplevelse av induktiv læring, dvs. læring fra praktisk arbeid uten 
først å få et teoretisk overbygg. Dette er i tråd med opplegg i 
yrkesfaglige skoler (beskrevet i Hiim og Hippe). Arbeidsoppgavene 
bærer også preg av det som betegnes som helhetlig pedagogikk. 
Elevene får muligheten å leve seg inn i et problem og prøve ut 
løsninger i praksis. Arbeidet har en innlysende mening som en del 
av gårdens drift og er dermed realistisk. Mange oppgaver kan 
gjøres med en stor grad av selvstendighet. Når elevene arbeider 
sammen med medarbeidere fra gården, får arbeidet preg av den 
gamle lærling/mester tradisjon. 
Elevenes arbeidsdag begynner tidlig om morgenen, noen går i 
fjøset, andre lager frokost og vekker.  De elevene som ikke har 
fjøstjeneste arbeider fra 09:00 til 12.30, alle spiser middag og samles 
til korsang og påfølgende skoletime.  Deretter er det en ny økt med 
praktisk arbeid på gården frem til kl.18:00.  Etter kveldsmaten er det 

også en fast time for lekser og skriving av loggbok. Loggbøkene 
inneholder beskrivelser av været og hva de har gjort av praktisk 
arbeid, hvordan og hvorfor arbeidet ble gjort. Her får elevene øvelse 
med å beskrive en arbeidsprosess. De har ansvar for å finne ut 
hvorfor arbeidet skulle gjøres og hva det kan bety for gårdens liv. 
Iakttakelse av været er relatert til hva slags arbeid som har foregått 
og det som en bonde må vite for å prioritere noen oppgaver frem 
for andre.  
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Elevene arbeider vanligvis i grupper på 5-6 personer med en 
arbeidsleder fra gården eller en litt eldre ungdom fra skolen.  Elever 
fra videregående trinn går foran med et godt bilde og klarer å 
anspore de yngre elevene til en begeistrende arbeidsinnsats.  Sosialt 
sett er det også av stor betydning at de eldre elevene virker som 
”fadder” for 10. klassingene.  I tillegg får noen av de eldste elevene 
en erfaring med læreryrket som ofte gir mersmak.   
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En del av den sosiale økologien på turen er de kunstneriske 
øvelsene enten med korsang eller med et skuespill som kan brukes 
som avskjedsgave til gårdens medarbeidere.  Praktisk gårdsarbeid, 
tankemessige gjennomlysning av dagens jordbruksmetoder i 
forhold til naturen og felles øvelser på et kunstnerisk felt, gjør 
jordbruksturene til en opplevelse som de fleste elever har stort 
utbytte av. 

 
Pedagogiske motiver og refleksjoner 
Kan arbeid med jordbruk være et mulig svar på utfordringene som 
pubertetsalderen byr på?  Ut fra mange års opplevelser med 
elevene på jordbrukspraksis, er min erfaring at arbeid på en gård 
kan imøtekomme mange av elevenes uutalte spørsmål og behov.  
Ungdommene vet det ikke selv på forhånd.  Hvis de ikke har hatt 
kontakt med jordbruksmiljøet før, er det få som kommer på gården 
med en tro på at det er spennende eller gøy.  De stiller ofte med 
Mp3-spiller og tyggis i åkeren og blir eksperter på å improvisere 
sittekonstruksjoner for alle slags oppgaver.  De vet heller ikke om 
noe „interessant“ ved jordbruk før temaet er bearbeidet fra flere 
sider.  Hva er det da som gjør at ungdommene trives så godt og 
ønsker at „slikt skulle vi hatt det hver dag“? 
 
Hva er det, for eksempel, som skjer når de tar sine lange lemmer og 
nye krefter i bruk på gården.  Til å begynne med er det lite som 
overhodet skjer.  Få ungdommer i dag har lært å arbeide fysisk.  
Men, etter kort tid på gården opplever de at arbeidet går unna, at de 
får ting til. Vedstabelen vokser og potetkassene blir flere. De 
opplever å mestre arbeid med forskjellige redskaper, mestre 
kroppen, strekker sine egne grenser litt mer for hver dag. Det er 

som om eleven for hver ny oppgave får et nytt grep på seg selv.  De 
får anledning til å måle seg selv med oppgavene. Ferdigheter 
utvikles, nye områder erobres.  For å lykkes i de fleste praktiske 
oppgaver kreves det konsentrasjon, ro og utholdenhet.  I arbeidet 
på gården er resultatene så tydelige for alle at det er elevene selv 
som kan justere kursen.   
 
Mye av den erfaringen med seg selv som ungdommene kan få i 
gårdsarbeid, kunne de også ha fått med andre håndverksoppgaver.  
Men det som er spesielt for mange av oppgavene på gården er 
deres selvfølgelighet.  Det er været, årstiden, døgnrytme som er 
utslagsgivende for hva og når ting gjøres.  Det sier seg selv, uten at 
ungdommene må styres av de voksnes vilje i ett og alt.  I en alder 
hvor de er mellom barndom og voksen liv, er det en velgjerning å 
oppleve at arbeidet er innlysende og nødvendig, ikke konstruert og 
administrert av andre.  Rytmene på gården henger sammen med 
dyrenes liv og gir en ramme og trygghet som mange ungdommer er 
uvant med.  En meget nervøs gutt som ikke hadde gått lenge på 
skolen innrømmet overfor meg at han følte seg så „rar“, nesten 
rolig.  Han hadde ikke opplevd å spise til faste tider, legge seg eller 
stå opp i en daglig rutine og merket hvor sterkt den faste 
døgnrytme på gården påvirket ham.  
 
Det er også merkbart at mange av problemstillingene rundt 
kroppen og utseende får en slags ro på gården.  Hardt fysisk arbeid 
gir anledning til å spise seg god og mett uten angst for å legge på 
seg.  Guttene kan fryde seg over musklene som et naturlig resultat 
av dagens program.  En jente som spurte om vi ikke kunne bli bare 
en uke til, ble spurt hva hun gruet seg mest til etter perioden på 
gården var forbi.  „Å måtte sminke meg igjen“ var svaret.  
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Oppholdet på gården gir også anledning til å få et forhold til hvor 
maten kommer fra.  Når man er med på å melke kyrne, lage 
yoghurt og enkle oster og sette dem på bordet, er det klart at maten 
smaker annerledes.  Verden blir mer oversiktlig og innlysende og 
dette betyr også en trygghet i forhold til mat som mange 
ungdommer savner i dag.  Har man en gang vært med på prosessen 
og slitt selv for å få maten fra „jord til bord“, så er det mulig at man 
setter mer pris på det arbeidet som gjøres av usynlige hender hver 
dag.  Dermed kan arbeidet på gården også få en sosial og 
samfunnsmessig betydning. 
 
Å arbeide i fellesskap med andre er en av de viktigste opplevelsene 
for ungdommene.  Ensomheten er en belastning som hører til 
alderen, og det å stå skulder til skulder med voksne og andre 
ungdommer med oppgaver som man løser sammen, er en kilde til 
glede og følelse av fellesskap.  Jeg har opplevd flere klasser hvor de 
sosiale forholdene er ekstremt vanskelige før turen, men underveis 
finner de hverandre på en annen måte.  Mange såkalt „skolesvake“ 
elever blir sett og respektert av medelevene sine pga. evner og 
ferdigheter som ikke kommer frem i klasseromsmiljøet.  De fineste 
fellesskaps opplevelser får elevene ved de „tyngste“ oppgavene: 
hugging av ved, henting av halm, kjøring inn av avlinger i kappløp 
med været.  
 
En gård med et bredt spekter av produksjoner har også mange 
muligheter for variert arbeid som kan passe til en hver.  Hvilken 
glede det er for noen å smøre tusen punkter på skurtreskeren, eller 
skru fra hverandre en gjødselsvogn og sette den i stand igjen!  
Andre finner deres plass i fjøset med dyrene eller i byggeprosjekter.  
Urtegården er et elsket sted spesielt for jenter som elsker å sysle 

med lukter og farger.  I en alder hvor ungdommene lurer på hva de 
skal finne på i livet, er det mange muligheter for å prøve ut sine 
evner på forskjellige felt.  Oppgavene utfordrer elevenes 
oppfinnsomhet òg. Er det mulig å gjøre arbeidet lettere eller mer 
effektiv?  De prøver ut og får en bekreftelse av seg selv gjennom å 
påvirke arbeidsprosessen.   
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
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Arbeidet på gården gir ungdom en mulighet til å oppleve at det er 
plass for dem, bruk for dem.  Vi har laget et samfunn hvor barn og 
ungdom er plassert, organisert og underholdt.  Media lærer dem at 
det er for mye av alt, ikke minst for mange mennesker på jorden.  
De fleste ungdommer lurer på, bevisst eller ubevisst, om de er en 
belastning for jorden.  På gården oppdager de at det er behov for 
dem og plass for dem. Edmund Edvardsen skrev i en artikkel i 
Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5/96 (”Bør det etableres en ”kontrakt” 
mellom unge mennesker og heimplassen?”) om betydningen av å 
rydde plass til ungdommene, gjerne ved at det var bruk for det de 
gjorde eller laget. Han skriver: 
  
”For å komme til verden må jeg sette spor etter meg. Jeg må identifiseres 
gjennom det jeg er i ferd med å gjøre og det jeg har gjort. Og den som ser 
meg og identifiserer meg, hjelper meg å identifisere meg selv. De spor jeg 
setter etter meg bekrefter at jeg har vært tilstedet.” 
Å arbeide på en gård er en slik situasjon hvor ungdommene 
opplever at de setter spor etter seg. 
 
 De store spørsmålene blir også berørt i gårdens daglig liv.  Fødsel 
og død høre til hverdagen.  Halvparten av alle kyllinger for 
eksempel er haner.  Det er innlysende at hønsegården ikke tåler så 
mange haner.  Avliving og slakt av dyr bringer livets gåter tettere 
innpå elevene.  Å være med på en vanskelig fødsel på fjøset kan 
være en sammensveisende opplevelse og noe de sent glemmer.  Å 
se dyr som parer seg er også en del av livet på gården som 
avmystifiserer mye av den mediebaserte ”opplysning” som elevene 
tar imot. 

 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
Å drive en gård er en utfordring som krever ikke bare en 
allsidighet, men også en bevegelighet som elevene kan få en liten 
smak på under et opphold.  De kan se at menneskets handlinger er 
avgjørende for å skape en harmonisk balanse og at bonden må være 
kreativ og utholdende for å oppnå resultater. Når de får lov til å 
følge i hans fotspor, har de ikke bare glede av å delta i et godt 
arbeidsfellesskap, men kan oppleve noe av det som Arne Næss 
kaller for ”inndannelse”: plass til følelser, kreativitet og fantasi.  
Som en gutt sa ved slutten av den siste jordbruksperioden. „Vi har 
lært å jobbe effektivt, å ikke klage, å spise sunt og være glade“. 
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Skolen forøvrig blir også påvirket av opplevelsene på gården. Tom 
Tiller skriver: ”meningsfylte handlingsrom og rike 
læringskontekster er også viktig for skolefag som matte og 
morsmål.” (Tiller 2003) Når elevene har gjort konkrete erfaringer og 
vært med på hendelser på gården som engasjerer dem 
følelsesmessig, kan skriving av loggbøker og stiler bli en lystbetont 
bearbeidelse. ”Overskuddet fra den engasjerte deltakelse i det 
gripbare spres til alle skolens arenaer. Overskuddet i kontekstrike 
miljøer er av vital betydning for overskridelse og kreative 
løsninger.” (Tiller, 2003) Gård-/skolesamarbeid inneholder et 
mangfold av slike læringskontekster som ungdommene sårt trenger 
i dag. 
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11 Elever med spesielle behov i gård-skolesamarbeid 
 

 Anne Grutle 
 
 

 
 

Både i prosjektet ”Levande Skule” og videre i arbeid med ”Gården som en 
pedagogisk ressurs” ble det arbeidet ut fra en overbevisning om at erfaring 
med uryrkene er grunnleggende for alle barn, dvs. et allmennpedagogisk 
anliggende. Likevel er det noen barn/ungdommer som har et enda større 
behov for å oppleve sammenhenger og mestring på en gård. ”Barn med 
spesielle behov” blir de ofte kalt: barn med utviklingshemming, barn med 
sosiale tilpasnings problemer, ”bokstav barn”, (ADHD, ADD osv.) eller 
rett og slett urolige barn som er et problem for seg selv og andre når de er i 
klasserommet.  Disse barn har ekstra store behov for de læringsarenaene 
gårdene kan tilby. I kapittelet om motiver brukte vi betegnelsen, ”barn som 
ikke passer inn i rammene”. 
 
Rammene for skolens/statens ansvar overfor alle barn finner vi i 
formålsparagrafen (se kapittel 4 ”Bøndenes Skole ABC). Både der og i 
paragrafen om spesialundervisning står det meget klart at barn har rett til 
tilpasset undervisning. Læringssituasjonen, ”rammen”, skal tilpasses 
barnet og ikke omvendt! Men klasserommet og skoleanlegget har sine klare 
begrensninger. Hvor skal f.eks. et barn som får bekreftelse gjennom 
praktisk arbeid finne passende oppgaver på skolen? Hvordan skal et barn 
som trenger grønne omgivelser og få mennesker omkring seg for å finne 
roen, klare å lære noe, eller i det hele tatt fungere, i et trangt klasserom 
med 27 sjeler? Hvor skal en ungdom med utviklingshemming finne enn 
venn med lignende utfordringer? Formålsparagrafen gir alle barn rett til å 

trives og lykkes i deres skolehverdag. Mange skoler tar dette på alvor og 
innhenter tjenester utenfor skolens fire vegger for å imøtekomme noen 
barns behov for tilpasset opplæring. (Se intervjuet kapittel 18.) 
 
Tilbudet på Straumøy gard hos Anne og Leif Grutle fikk først vind i seilene 
da en mor banket på skolens port med loven i hånden. Hun visste om 
Straumøy gard og også om at hennes barn trengte en alternativ 
klasseromsundervisning. Skolen visste om gårdens tilbud men regnet med 
avstanden som en hindring. Først ved morens henvendelse ble problemet 
med transporten (en halv time hver vei) mulig å løse. Fylket tok ansvar for 
transportkostnadene da gården ble definert som skole og kjøring ble 
etterhvert koordinert mellom flere skoler. Etter noen år, innkalte PPT alle 
skoler i området til et møte hvor arbeidet på Straumøy gard ble presentert. 
I dag er det flere tilbud i området. Anne og Leif har ikke kapasitet til flere 
elever. 
 
I følgende kapittel beskriver Anne Grutle hvordan hverdagen på gården 
kan utformes for å gi barn og ungdommer med spesielle behov et tilpasset 
læringsrom på gården. Siden Leif og Anne begynte i 1997 har mange 
elever vært på gården 1-2 dager i uken over flere år. De opplever selv 
hvordan de mestrer oppgavene bedre, blir mer selvstendig og kyndig i f.eks. 
stell av dyr, matlaging, setting av garn og alle andre praktiske gjøremål. 
For mange blir disse dagene grunnlaget for arbeidet på skolen resten av 
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uken. Lesing, skriving, matematikk, historie osv blir organisert rundt deres 
konkrete erfaring på gården. Dessuten har elevene en stabil og jevn 
oppfølging av voksne som kjenner dem over lengre tid. Noen er også der i 
helgene til avlastning uten at gården har ansvaret for oppfølging. Leif og 
Anne arbeider sammen med 11 skoler og mange av elevene som ellers er 
ensomme i en klasse- eller skolesituasjon, finner her deres sosiale 
tilknytning.  
 
På Straumøy gard gir de heller ikke avkall på det allmennpedagogiske. Alle 
klasser til de faste elevene kommer en dag på gården i løpet av året. 
Medelevene opplever hva deres klassekamerater mestrer og er ofte 
misunnelige. ”Omvendt integrering” har vi kalt det: i stedet for at elevene 
med spesielle behov er ”integrert” i en situasjon de ikke mestrer, bringes 
klassen inn på arenaen hvor disse elevene lykkes. 
 
Det skal ikke legges skjul på at det ofte finnes ressurser til elever med 
spesielle behov som ikke finnes til allmennpedagogiske tiltak. Straumøy 
gard får den største del av deres inntekter fra midler som følger elevene. 
Likevel stiller Anne og Leif både seg og gården til disposisjon når det 
gjelder naboskolen og Steinerskolen i Haugesund. Disse besøk inngår også 
i gårdens årsplan og bidrar til at mange får gleden av å bli kjent med de 
praktiske gjøremålene på gården som en del av deres skolegang. 
 
Linda Jolly, 01.01.07
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Litt om Straumøy gard og tilpassete skoledager på gard 
 
Anne Grutle 
  
Straumøy gard ligger ved kysten midt mellom Stavanger og Bergen, 
3,6 mil nord for Haugesund. Det er en kystgård der tidligere 
generasjoner har drevet gården i kombinasjon med fiske. Gården er 
for liten til å livnære en familie, men i stedet for å ha fiske som 
tilleggsnæring, er det alternativ skoledag som utgjør hovedinntekta 
i dag. 
 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
 
Gården har etter hvert blitt preget av at vi har mange elever i 
arbeid. Hver tirsdag, onsdag og fredag er det grupper fra 7 til 10 

elever på gården. Disse elevene er her fast hver uke, og kommer fra 
skoler i Sveio og Haugesund. De fleste er her en dag i uka, noen to 
dager i uka. Alle elevene hos oss har sin egen IOP, og de er her fordi 
de av ulike grunner ikke finner seg til rette i skolen. Det kan ha 
faglige grunner, dårlig sosial tilpasning, uro, eller de trenger stimuli 
i en hverdag fattig på opplevelser. En del av disse elevene har 
assistenter med seg fra skolene. Skole, PPT og vi på gården er med 
på å avgjøre hvem som skal ha assistenter med seg slik at det blir en 
balanse mellom elevenes og gårdens behov for voksne.  
Det viktigste med gårdsdrifta i dag er at den gir meningsfullt arbeid 
til mange, samtidig som det er en reell drift på gården. Dette gjør at 
gården er allsidig, har lite mekanisering og mye enkelt håndarbeid. 
Elevene møter et mangfold av dyr; ammekyr, sauer, geiter, griser, 
hester, hunder, høns og kaniner. I tillegg jobber vi i skogen, vi setter 
garn og teiner, og har en elevhage med litt grønnsak-, bær- og 
urteproduksjon. Elevene er med på å vedlikeholde gården, og vi har 
ulike prosjekter som kan gå over ett til flere år. Det kan være å 
bygge redskapshus i hagen, trelavvo i skogen eller rydde nye beiter 
til dyra.  
 
 
Elevene får reelle arbeidsoppgaver 
Oppgavene som elevene er med på, er meningsfulle 
arbeidsoppgaver. Det er ikke vanskelig å forstå at dyra trenger mat 
eller at gjerdet må repareres. Dette er konkrete arbeidsoppgaver 
som elevene forstår hvorfor de gjør, og som gir raske resultater. Får 
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ikke dyra mat, har de det vondt, og tetter vi ikke hullet i gjerdet kan 
dyra stikke av. 
 
Dagen blir delt i arbeidsøkter 
Elevene starter alltid dagen på gården med en liten samlingsstund. 
Da går vi gjennom opplegget for dagen og hvem som skal gjøre 
hva. Denne planen fikk de med seg sist de var på gården. Etterpå 
starter vi på første arbeidsøkta som alltid er fjøsstell. Her er de delt 
på forskjellige oppgaver. Noen hiver ned silo til sauehus og fjøs, 
noen tar seg av dyra i fjøset og andre tar seg av dyra i sauehuset. Vi 
har et eget skolehus på gården som elevene er med på å holde rent 
og i orden. Ei gruppe har støvsuging, vasking av bad eller andre 
huslige gjøremål under fjøsstellet, ei gruppe koker kakao. Alle 
fjøsoppgavene går på omgang, men alle har samme oppgave to 
uker etter hverandre. Dette blir gjort for å få  ro under fjøsstellet, og 
for å gi elevene mulighet til å trene videre på det de gjorde forrige 
gang.  
 
Etter fjøsstell er det matpause. Som regel er det matpakke som de 
har med seg hjemmefra. Elevene får kakao eller saft til maten alt 
etter årstid. Varm drikke i vinterhalvåret, kald drikke ellers. Vi 
lager litt mat på gården også, men den spiser vi som regel på slutten 
av dagen. 
 
Andre del av dagen kan bestå av ulike oppgaver. Om våren kan det 
være å passe på dyr som skal føde, og å jobbe med våronn i hagen 
og ute på jordene. Om høsten er det å få dyr og avling i hus. Om 
vinteren jobber vi mye i skogen der vi rydder nye beiter, hogger 
ved og feller tømmer.  

Hele året har vi økter der vi driver med ulike prosjekter og 
vedlikehold, og vi er på sjøen. Vi har kafédager for pensjonister i 
bygda, og vi har besøksdager for foresatte og offentlige personer 
som har noe med oss å gjøre.  
Den første arbeidsøkta som utgjør fjøsstellet, varer fra ca 09.15 til 
10.30. Den andre økta varer fra 11 til 13 – 13.30. Da blir elevene som 
regel delt i to grupper der vi på gården har ansvar for hver vår 
gruppe. Ei gruppe kan jobbe i skogen mens den andre gruppa lager 
mat. Neste gang de er kommer, bytter gruppene på oppgavene. 
 
Pedagogisk ståsted 
Nedenfor finner dere et brev som assistenter som har arbeidsdagen 
hos oss og foreldre får når vi starter på et nytt skoleår: 
 
 
 
Me jobbar for at me alle skal ha trivelege dagar saman med 
elevane her på Straumøy gard. For å få det til, må me ha 
nokre retningslinjer å gå etter. Me har forventningar til 
dykk, og de vil ha det same til oss. Difor litt 
forhåpentlegvis, oppklarande informasjon: 
 
Pedagogisk ståstad: Me prøver å leva opp til det som ligg i 
omgrepet den tause kunnskapen og modell-læring. 
 
• Rollemodell 
Me vaksne opptrer som rollemodellar, me er med dei i 
arbeidet. Alt etter kor dei er i utviklinga, jobbar eller leikar 
dei saman, eller ved sida av oss. Øving i å halda ut, me 
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vaksne må motivera dei gjennom sjølv å visa dei at me er 
med i arbeidet. Gi dei hjelp når dei treng det. 
  
• Den tause kunnskapen 
Observerer – deltek – overtek.  
Ut frå erfaring ser me at mange elevar treng lang tid til å 
observera før dei tør ta del i eit arbeid. Det kan vera ulike 
grunnar til det slik som oppleving av mange nederlag, eller 
dei treng rett og slett tid for å få overblikk og kunnskap om 
arbeidsoperasjonane. Etter kvart blir dei med og jobbar 
saman med oss vaksne. Det er då vårt ansvar å la eleven få 
ta del i, og etter kvart overta arbeidet når han eller ho er 
trygg på det som skal gjerast.  
 
• Dialogen 
Medan ein arbeider saman, den vaksne og eleven, er det 
naturleg å knyta det til kunnskap om det ein held på med ved 
hjelp av dialogen.  
Ein må og sikra seg at eleven forstår og har kunnskaper om 
ein prosess før ein tek neste steg. I praktisk arbeid vil det 
vera naturleg at denne kontrollen skjer gjennom ein dialog 
mellom den vaksne og eleven.  Dialogen skjer medan ein 
utfører det praktiske arbeidet.  
 
Utfrå det som er skrive ovanfor, forventer me at alle vaksne 
er aktivt deltakande i det elevane held på med. Mi og Leif si 
oppgåve blir å gjera dei vaksne trygge på det som skal 
gjerast. Første tida om hausten vil måtta bli prøving og 
feiling for dei som er nye. Her kan elevar som har vore her 

over lengre tid og som kjenner rutinene, vera gode 
rettleiarar. Lurer de på noko, må de spørja oss. Me kjem 
heilt sikkert ikkje til å informera om alt  då mange av 
dykkar spørsmål har sjølvsagte svar for oss som har hatt 
dette som vår arbeids- og buplass i årtier. Difor er ingen 
spørsmål for dumme! 
Me blir mange vaksne tirsdag og fredag. Dette gjer at fokus 
lett blir mellom oss vaksne. Dersom de ser at ”eigne” elevar 
er saman med andre vaksne, er det vårt ansvar å sjå etter 
om det er andre elevar som treng hjelp eller nokon å prata 
med. Me har alle eit ansvar for å minna kvarandre på at me 
tek oss av elevane dei timane me er her. Dersom nokon føler 
trong for pause, kan det ordnast, men gi meg eller Leif eit 
hint om det. 
Me ser fram til mange trivelege og travle dagar saman med 
vaksne og elevar på Straumøy gard dette skuleåret! 
 
Straumøy, 08.08.06 
 
Anne og Leif Grutle 
 
 
 
Relasjonene mellom oss voksne og eleven avgjør hvor mye vi kan 
tilføre eleven  
Det sier seg selv at elever med særskilte behov stiller andre krav til 
omgivelsene enn normalt fungerende elever. De har ofte hatt mange 
voksne ”tjenere” rundt seg som har lagt det meste til rette for dem. 
Utfordringen hos oss blir å gjøre dem mest mulig selvstendige der 



 

 90

de etter hvert kan utføre og ta ansvar for arbeidsoppgavene. Enkle 
oppgaver i starten, og etter hvert som de utvikler seg, kunne vokse 
med oppgavene. Dette krever romslige og tålmodige voksne, og 
ikke minst mye godt humør. Vi voksne må jobbe sammen med 
elevene, motivere dem, og enkelte ganger kunne overse uvillighet 
eller overtramp hvis det kan føre dem videre i en ellers positiv 
utvikling. På denne måten vil vi voksne kunne få gode relasjoner til 
elevene, som igjen vil ha avgjørende betydning for hvor langt de 
kan utvikle seg. Det meste av dette handler om erfaring, men også 
at en som voksen er trygg på, og enig med seg selv i at dette er en 
god framgangsmåte overfor denne elevgruppa. Målet vårt er at de 
etter hvert utvikler seg til mest mulig selvstendige individ som er i 
stand til å ta vare på seg selv og andre.  
 
Gjennom arbeidet vi gjør sammen med elevene, prøver vi å gi dem 
mestringsopplevelser – du klarte det! Det kan være å gå alene inn i 
hønsegården, hogge ned et tre, fikse et ødelagt redskap eller bære 
en tung vedsekk. 
Mange oppgaver vil være for vanskelige for dem i begynnelsen. Å 
lære å slå med ljå er ikke gjort på en dag! Men ved å være med den 
voksen som slår gress, vil en til slutt kunne utføre denne oppgaven, 
og en vil bli bedre jo mer en øver. Det er her snakk om den tause 
kunnskapen – observere, delta og overta. For mange år siden stod 
Håkon på to år på en gressbakke sammen med sin mor. Moren 
observerte at han tok en stein og ei grein opp fra bakken. Han 
spyttet på steinen, gned steinen på greina, og da han var ferdig med 
dette, begynte han å slå gress med greina. Jeg vil ikke påstå at han 
var en fullbefaren slåttekar da, men han hadde inne alle 
arbeidsoperasjonene fordi han hadde vært med og sett faren slå 
gress med ljå allerede mange ganger i sitt 2-årige liv. Gjennom 

denne læringsmåten, var han i stand til å utføre mange 
arbeidsoppgaver på gården som ung gutt, og det sier noe om hvor 
sterk denne form for læring er. Det er dette vi prøver å gi denne 
elevgruppa som vi jobber med, og det er avgjørende at vi voksne er 
aktive i utføringen av arbeidsoppgavene og trives med det vi holder 
på med. Dette smitter over på elevene, og et godt klima for læring 
er til stede.  
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
 
 
Husdyra – en viktig samarbeidspartner 
Dyra er som skapt for å gi elevene gode relasjonsopplevelser. Dyra 
er tålmodige, men trekker seg bort, sparker eller biter dersom de 
føler seg truet. For å få kontakt med dyr, må du kunne sette deg inn 
i hvordan dyret tenker og har det. Det handler om empati og sosial 
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kompetanse. Elever med særskilte behov har ofte problemer på 
dette området og har behov for kunnskapen de kan tilegne seg 
gjennom samvær med dyr. For mange elever handler samvær med 
dyr om å kunne være seg selv og slappe av for en stakket stund. Vi 
har mange eksempler på store tøffe gutter som sitter med kjeet i 
fanget og tommelen i munnen. Mange barn og unge har et umettet 
behov for å få gi dyr omsorg eller kjenne på den omsorgen og 
tilliten dyret gir dem. 
 
Bevissthet om vår avhengighet av naturen 
Gjennom arbeidet med dyr og jord gir vi elevene oppgaver som 
skolen selv ikke kan gi dem. Spesielt arbeidet med dyra vil være 
vanskelig å gjennomføre på skolens område. Mye av arbeidet vi 
gjør, vil bære preg av friluftsliv, og som skolen ofte kan 
gjennomføre i sitt nærområde. Men i kombinasjon med dyr og 
gårdsdrift, tilfører vi friluftslivet en urgammel, og selv i dag en 
nødvendig dimensjon, nemlig vår avhengighet til naturen og hva vi 
kan høste av den. Gjennom gårdsdrifta kan vi overføre en del 
holdninger til elevene. Holdninger til arbeid, dyr, natur og 
vekstgrunnlag.  
 
 
Et samfunn i miniatyr 
Når elevene kommer inn på gården, kommer de inn i et samfunn i 
miniatyr. Selv om gården er avhengig av storsamfunnet, har den 
sine egne rammer og rutiner. Det er et oversiktlig samfunn med 
mye gjentakelse. Elevene kommer inn på et privat område der 
eierne kommer dem i møte. Blir noe ødelagt, er det lett for elevene å 
gjennomskue hvem som må reparere det  og ta kostnaden. Har 

eierne gode relasjoner til elevene, er dette en god måte å stoppe 
unødvendige ødeleggelser på.  
Det er lett for elevene å få oversikt over de fysiske rammene. De ser 
våningshusa og fjøsbygningene, de ser jordene, skogen og sjøen. 
Gjennom å jobbe på de ulike arenaene, er de delaktige i gården. De 
er med og diskuterer forbedringer og de føler ansvar og har ønsker 
for driften. I januar 2006 ble det sendt ut en bildeside til elevene der 
det var bilde av alle dyreslaga som skulle føde i løpet av våren. En 
reaksjon fra en elev var da: ”Dette blir travelt!” Gjennom en slik 
uttalelse har vi nådd et stort mål, nemlig å få elevene til å være med 
og ta ansvar for drifta på sin måte. 
På en gård handler det mye om gjentakelse. Fjøsstellet må gjøres 
hver dag, to ganger om dagen året rundt. Hver årstid har sine 
gjentakelser i form av våronn og fødsler, og å få dyr og grøde i hus 
før vinteren. Det er tider for vedlikehold, ulike typer fiske og 
skogsarbeid. For elever som er på gården i flere år, vil de få et 
forhold til disse gjentakelsene. De vil kjenne igjen de ulike 
arbeidsoppgavene gjennom året, og for hver gang de dukker opp, 
vil de kunne bli dyktigere til å utføre dem. Gode gjentakelser skaper 
trygghets- og mestringsfølelse, noe mange av disse elevene trenger. 
Det kan være med på å gi dem et godt grunnlag til å møte 
arbeidsliv og samfunn på en god måte. 
Vi prøver å gi eleven kunnskap og erfaringer som kan hjelpe han/ henne til 
å bli et ”samfunnsgagnlig” menneske, til glede for seg selv og andre. 
 
 
En rød tråd mellom gård og skole 
Elevene får alltid en plan over hva de skal gjøre neste gang de er på 
gården. Det blir utarbeidet en halvårsplan som skole og foreldre får 
ved starten av et nytt halvår. Det blir laget et vedlegg til IOP som er 
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en dokumentasjon på at eleven har fått et tilbud på gården. Om 
høsten i form av en plan som sier noe om hvilke mål vi jobber mot 
ut fra gården sine rammer, om våren en rapport som sier noe om vi 
har nådd de måla vi har satt oss.  
Det blir sendt referat og bilder til skolen og foresatte som ber om 
det, fra hver dag elevene har vært på gården. Det blir laget 
temasider som omhandler emner vi har jobbet med. Dette gir 
elevene utfyllende kunnskaper om det de har vært med på gjennom 
praktisk arbeid. 

Det blir skrevet en avtale som gjelder den enkelte elev og som 
gjelder for et skoleår om gangen. 
 
Skolehuset som stod ferdig i 2003 blir også brukt som 
avlastingsbolig for Haugesund og Sveio Kommune. Kommunene 
holder ansatte, vi på gården har ansvar for at de har et 
aktivitetstilbud som de ansatte kan gjennomføre sammen med 
brukerne. Det er stort sett brukere som også har et skoletilbud på 
Straumøy gard.  
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Eksempel på en dagsplan 
 

ARBEIDSPLAN    STRAUMØY GARD: VEKE 34 2006 
Hjelp oss å kosta i fjøs og sauehus når me er ferdige med fjøsstellet. Det er så mykje trivelegare å komma tilbake til kveldstellet då! 

 Fjøsstell: Etter fjøsstell: 

V 

S 

Gi hønsa mjøl og reint vatn. 
Laga saft. Pakka koppar. 
Vaska egg.   
Magny 

Si 

M 

Få hesten ut på beitet. Måka 
og strø hos ho.Sjå etter kyrne 
på beitet. Ta med litt mjøl til 
dei. Sjå etter at dei har vatn.  
Leif, Haraldsvang 

M
a 
Sv 

 Gi griser i sauehuset kraftfor. 
Kosta hos valpane og gi dei 
reint vatn. Lufta dei. Måka 
utegarden. Kosta. Gi alelamma 
ei bøtte med mjøl. 
Anne  

ONSDAG  
23.08.06 
 
 
 

T Støvsuga nede, tørka støv. 
Måla nedbør og temperatur.  
Haraldsvang 

 
 
 
 
 
 

MAT 
 

 

På sjøen: 
 
Dersom det er bra ver, blir 
det tur til Midtvik. 
Dersom det er mykje vind, 
går båtturen til Nappeid. 
Begge stader blir det å sjå 
etter geitene og rydda 
stiar. 
 
V 
S 
Si 
M 
 
Leif 
Magny 
Haraldsvang 

I hagen: 
 
Støypa heller i urtegangane. 
Luking 
Rydding av haugen bak 
elevhagen. 
 
 
 
Sv 
Ma 
T 
 
 
Anne 
Haraldsvang 

 
Eksempel på en måned av halvårsplanen, september 2006, Straumøy gard 
 
VEKE TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
35    1 
36 5 6 7 8: Leif på sauesanking 
37 12 13 14 15: Klassen til Y 
38 19: Klassen til X 20 21 22 
39 26 27 28: Steinerskolen 29: Klassen til Z 
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Grisene skal ut på beite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det meste vil bli gjennomført i løpet av månaden, 
men veret avgjer kva tid.  
Oppgåver som skal gjerast: 

- Måla nedbør og temperatur. 
- Fjøsstell. Me startar dagen med dette. I 

denne månaden består fjøsstellet i å fora 
griser og høns, gi alelamma kraftfor og vatn 
og å ta hest og føll ut på beite. Det meste av 
arbeidet skjer ute. 

- Sjå om geitene på Nappeid og Midtvik.  
- Rydda stiar på Nappeid. 

      -     Ordna gjerde. 
- Hausta urter. 
- Luking. 

      -     Fiska (veravhengig) 
- Støvsuga og halda skulestova rein og 

ryddig.  

Halvtårsplan 
hausten 2006 

- Legga heller i urtehagen.
- Hausta det som er klart til hausting. Grønsaker, 

evt korn og lin. 
- Jobba med lavvoen. Legga ferdig tak, beisa den.
- Vedkløyving 
- Snu kompost 
- Plukka rips og bringebær. Laga saft og syltetøy.
- Hausta eple, laga eplekake/ pai 
- Tørka epleskiver 
- Plukka nøtter. 
- Laga grønnsaksuppe  
- Laga urtesalt,  
- Rydda småskog. 
Andre oppgåver: sjå plan under august månad. 
 

Sauene kjem heim i september. 
- Saueklypping, veging og skiljing av 

lam og sauer 
- Ta opp poteter og gulrøtter. 
- Rydda potetkjellaren. 
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Eksempel på en rapport som blir lagt som vedlegg til IOP 
 
 
 

 

 

 
 

Leif og Anne Grutle, 5554 Valevåg 
Tlf. 53742281, 93455062 

angrutle@online.no 
 

Rapport for skuleåret 2005- 06 

Vedlegg til IOP  
 

Eleven sine initialer: xx  8.kl 
 

Straumøy gard er ein økologisk driven gard med eit mangfald av dyr. 
Eleven har vore her kvar tirsdag og fredag. Han har hatt assistent med seg frå skulen kvar tirsdag.  
Begge dagane har det blitt naturleg å dela elevane inn i grupper  etter interesser og dugleiksnivå. 
Han har funne seg to kameratar, han eine er her både tirsdag og fredag, han andre er her fredagen. Oppgåvene blir mange gonger utført saman 
med desse to, men han har og jobba mykje saman med dei andre.  
Det har vore 9 elevar og 6 vaksne om tirsdagen  og 9 elevar og 8 vaksne  om fredagen. Tre av elevane har vore her både tirsdag og fredag. 
Eit av måla med gruppene har vore å få til gode sosiale relasjonar og å legga til rette for samarbeidstrening både i arbeid og leik, noko som me 
har sett ein god utvikling på dette skuleåret.  
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Punktvis korleis og kva me har jobba med dette skuleåret: 
 
• Det har blitt laga ein halvårsplan som han har fått i august og i januar.  
• Han har fått ein skriftleg plan før han har kome til garden der han har kunna førebu seg på kva oppgåver han skal utføra. Dette er oppgåver 

han har måtta gjera. Han er alltid førebudd på kva oppgåver han skal gjera når han kjem, og er ivrig etter å komma i gong.  
I tillegg har  det vore rom for spontane oppgåver som har oppstått og  som me har måtta gjera, eller me har gjort dei fordi dei har fanga 
interessa hans. 

• Dagen har alltid starta med fjøsstell. Dette inneber stell av dyr, men og måling av nedbør og temperatur, husarbeid som å koka kakao, 
støvs|1ging, tørka støv, vaska bad o.l.  Dette går på omgang.  Innhaldet i resten av dagen har variert med ver og årstid. Han har hatt same 
oppgåvene under fjøsstellet to veker om gongen. 

• Me har førebudd han på nye situasjonar i god tid så sant det har lete seg gjera. Kor me skal, kva me skal jobba med osb. Andre gonger har 
han fått nye utfordringar der og då, noko som han er flink til å takla. Han er lett å få i samtale, og på den måten har me prøvd å gi han 
kunnskaper om det me held på med. 

• Dette skuleåret har han utvikla seg veldig med å vera meir målretta når han er i arbeid. Han er flink til å halda ut med oppgåver som han 
kjenner, og er i stand til å gjera enkle oppgåver på eiga hand der han utfører oppgåva og me er med og støttar han. Han liker å bli teken 
med på råd når det gjeld korleis eit arbeid skal løysast, og på denne måten kan me etter kvart hjelpa han å utvikla evnen til å finna 
konstruktive løysingar. 

• Han er ein grei og samarbeidsviljug gut, og er flink til å ta ansvar for dei oppgåvene han blir pålagt. 
• Han vil enno ha oss med inn i fantasisamtalane sine, men han klarer å stoppa når me bed han om det. Det er viktig for han å få eit skikkeleg 

svar på kvifor me ikkje vil vera med på desse samtalane. 
• Han er veldig glad i lego og steinarbeid, og har dette som belønning i slutten av dagen når me har tid til det.  
• Det har blitt skrive rapport og sendt bilete til skulen kvar fredag slik at skulen kan nytta seg av det me gjer her på garden. 
 
Straumøy, 21.05.06  Anne Kallevik Grutle 
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Eksempel på et referat som blir sendt til skolene etter at elevene har vært på gården: 
 
 

 
 
 
 
Vær: 

Det ble ingen lammefødsel i dag heller. Vi har sluppet ut en del sauer for nå har sommeren kommet! Nå ser vi hvordan graset 
vokser for hver dag. Det var mange flinke og kjekke elever i klassen din, E! 
Mvh  Anne K. Grutle 
 
Sol, en del vind. Klassen til E var på besøk.  S var borte. 
 
Laget saft L og T I 

Gav høns kraftfor og vann L og T Iv 

Vaska bad A 
Målte temperatur og nedbør A 
Hev ned silo/ høy til sauehus og fjøs S og T I 
Gav griser kraftfor, og griser, geiter og sauer silo/ 
høy 

V og M S 

Gav kyr, kalver og Sylvi silo E, L og P E 
Gav Vegard silo/ høy Klassen til E 
Måkte ut og strødde hos hestene P E 
Måkte utegarden Klassen til E 
Gav dyra vann St og P E 

1. økt: 
Fjøs-
stell 

I dag tok vi valpene ut for første gang. Neste gang dere kommer, har de flyttet til hundegarden i sauehuset. 
Mat Vi delte oss i tre grupper etter hvor vi skulle jobbe, og spiste der. 

Leif 
Var med klassen til E og E. 
Brita, to lærere fra klassen til E. 

E og klassen til E. Gikk til Munkejordsbrygga og tok båten over til Nappeid. De 
hadde med seg geiter som skal være der på beite nå i vår. Vi har allerede sluppet 
ut noen geiter der tidligere. 

2. økt: 

Anne  
Plantet løk og satte poteter i stjernehagen. 
Viviana 

L, M S og T I. 
Vi plantet løk og satte poteter i stjernehagen. L og M S rensket ut av kaninburet.  

 Jobba på lavvoen og i plantefeltet. 
Turid, Saskia, Harald, Elin 

A, V, P E og S. Spikret litt på taket på lavvoen, rydda i plantefeltet og hev 
stokker utfor lia slik at det er lettere å få tak i dem med traktor. 
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Straumøy gard                               såpekoking 

En gammel romersk legende forteller 
at på fjellet Sapo like utenfor Roma, 
var det et tempel hvor dyr ble brent 
og ofret. Nedenfor fjellet rant elven 
Tiber hvor kvinnene gikk for å vaske 
tøy. Det tok dem ikke lang tid å 
skjønne at klesvasken gikk lettere 
etter regnvær, da det kom noe hvitt i 
vannet – som senere ble kalt såpe. 
Det var asken, dyrefettet og 
regnvannet som hadde laget en enkel 
form for såpe som rant ned i elven. 

Eksempel på 
ei temaside 
som er sendt 
til skolene 
etter at vi 
har holdt på 
med 
å k ki
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Straumøy gard 14.03.06 
 
Koking av såpe. 

• I fjor vinter sagde vi ned bjørketrær og kløyvde dem opp til 
ved som lå og tørket gjennom sommeren. 

• Forrige tirsdag brant vi disse vedskiene i utepeisen ved 
Nyehuset. Denne aska ble samlet opp, blandet med vann 
og kokt opp.  Aska blir silt i fra.  

• Nyretalg eller ister fra sau eller gris blir blandet med luten. 
½ kg nyretalg/ister til 1,5dl lut. Dette ble kokt opp i dag 
oppe i skogen der vi holder på å bygge lavvoen. Etter 
1time intens koking, ble ister og lut litt ”grøtete”. Gryta ble 
tatt vekk fra varmen for å se om den stivnet. Det tok ikke 
lang tid før massen stivnet langs kanten, og vi så at det 
kom til å stivne. 

• Såpa lukter slett ikke godt – den bør absolutt kokes ute! Da 
såpa begynte å stivne, laget vi baller av såpa. Disse skal 
stå lagret til de er ”modne”. 

Slik såpe ble kokt til fram på 50-tallet, 
og den ble lenge brukt som håndsåpe. 
Senere ble den mer brukt til vasking av 
skitne arbeidsklær.  
Et alternativ som ble brukt på veldig 
skitne klær, var gjæra urin. Urinen ble 
samlet i store kar. Ammoniakken i 
urinen løste opp mesteparten av skitt 
og flekker på klærne. Etterpå vasket de 
klærne med såpe. 
- Gode råd å ha med seg i tilfelle 

Hva er såpe?
Når fett eller olje blandes med lut, oppstår det en kjemisk reaksjon 
som kalles saponifisering, etter fjellet Sapo utenfor Roma, som det 
sies at såpen kommer fra. Det meste av luten blir nøytralisert i 
saponifiseringsprosessen, og resten vil forsvinne når såpen 
modnes i noen uker før den er klar til bruk.  
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Avtalen som vi fyller ut for hver elev: 
                                                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                                               Leif og Anne Grutle, 5554 Valevåg 
                                                                                        Tlf. 53742281, 93455062 
                                                                                             angrutle@online.no 
                                                                                           www.straumoygard.no  

Stadfesting av opptak og avtale med Straumøy gard for skuleåret 2006/07 
 
……………………………………..har fått plass på Straumøy gard kvar .………………... skuleåret 2006/07. 
Opplegget på garden føl skuleåret. Eleven kjem med / utan assistent. 
Anne og Leif Grutle har ansvaret for tilrettelegging av opplæringa, og denne skal vera i tråd med skulen og dei føresette sine planar/ ønskjer. 
Skulen har krav på referat og dags- og halvtårsplanar for opplegget på garden, og Anne Grutle skriv vedlegg/ utfyllande kommentarer til IOP, 
plan om hausten, rapport om våren. 
 
Ved sjukdom på garden, held Anne og Leif Grutle vikar. Dersom det ikkje let seg gjera å skaffa vikar, møter elevane på skulen for 
undervisning. Godtgjering kan då ikkje krevjast for den tida dei møter på skulen i staden for på garden. Dersom det ligg i planane at eleven 
skal møta på garden, men uteblir, vil det bli kravd godtgjering for denne dagen. 
Oppseiingsfrist blir sett til 1 månad for begge partar. 
 
Pris på opplegget: 
Sjå eige skriv. 
Fakturering skjer kvar månad i skuleåret og rekning blir sendt til skulen. 

Stad og dato: ________________________________________________________
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12 Planlegging og organisering av elevøkter 
Linda Jolly 
 
I organisering av elevarbeid på gården er det mange forskjellige faktorer å 
ta hensyn til. Det første er en organisering av samarbeidet mellom gården 
og skolen som gir hele arbeidet et fundament av felles mål. Forarbeidet bør 
også foregå i klasserommet og i møte med foreldrene. Når det gjelder selve 
organisering av en økt på gården, er det en selvfølge at arbeidsoppgavene 
selv setter rammer for hvor mange som kan delta, også lærernes kjennskap 
til elevene og deres innbyrdes forhold vil spille en rolle. Ikke minst vil 
aldersgruppen gi føringer i organiseringen og antall voksne som er med. 
Det siste og kanskje viktigste i et land som Norge er været. På tross av at 
det ikke finnes dårlig vær, bare dårlig klær, er det ikke å anbefale å sende 
elevene ut i hagen for å grave på en våt og regnfull dag. De ville kanskje få 

en avsmak som det blir vanskelig å kvitte seg med senere. Derfor innebærer 
organiseringen også en tørrdags- og en våtdagsplan. I følgende vil vi drøfte 
noen momenter som bør taes med i organisering av elevøkter. 
 
De fleste lærere kan bekrefte at det går an å overleve en time iblant i 
klasserommet uten tilstrekkelig forberedelse og planlegging. Det 
anbefales ikke å prøve det samme på gården. Planlegging og 
organisering av elevøkter er nøkkelen til lærerike opplevelser for 
både barn/ungdom og de voksne. Her skal vi se på noen av 
momentene som inngår i organisering av vellykkede opplegg på 
gården.  

 

  Fotos: Kjetil Aarbakke 
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Sam-planing mellom gård og skole 
Kanskje den største utfordring i organisering av elevøkter på 
gården er å få til et gjensidig engasjement og utveksling mellom 
gård og skole. Gårdbrukerne sitter med nøkkelen til de praktiske 
mulighetene som gården til enhver tid ut i fra årstid, 
driftsegenskaper og reelt behov har for praktiske-pedagogiske 
oppgaver. Lærerne ser elevene til daglig og har større innsikt i 
læreplanen og viktige læringsmål. Når bonden alene legger 
dagsplanen, kan han fort sikte for høyt eller for lavt i forhold til 
elevenes muligheter. Hvis skolen bestemmer alene, kan oppgavene 
på gården bli opplevd som en kunstig læringssituasjon 
fremmedgjort for gårdens virkelighet. Begge deler er like dårlig og 
legger ikke grunnlaget for en symbiose mellom gård og skole. 
Likevel tror jeg at vi skal være mest vâr for situasjoner hvor skolen 
dominerer og bestemmer fjernt fra gårdens jordnære gjøremål. 
 
 En løsning på dette finnes bare i en utveksling som krever tid og 
forståelse fra begge parter. Bøndene bør aktivt tilegne seg et i 
innblikk i både læreplanen og skoledagen. Et eller flere besøk på 
skolen kan hjelpe bonden forstå elevenes ståsted og deres 
forutsetninger. Lærerne trenger like mye å oppsøke gården for å få 
en konkret opplevelse av mulighetene, i tillegg til å interesse seg for 
landbruket i dag. Skolekultur og landbrukskultur er forskjellige 
verdener som trenger å bygge sin bro.  
I tillegg til gjensidig innsyn, bør gårdbrukerne og lærerne møtes 
fast.. Både planlegging og evaluering trenger tid sammen rundt et 
bord. De prosjektene som får det til er ofte de som setter opp en 
plan for møter som følger vår og høstsemester. Også når prosjekt og 
samarbeid er kommet godt i gang, er det viktig med formaliserte 
avtaler for utveksling av erfaring. Ellers risikerer man at 

samarbeidet mellom gård og skole blir kjørt inn i rutiner og mister 
muligheten til å vokse og omformes underveis. Derfor er første 
regel: Sett opp et møteplan med tilstrekkelig tid! 
 
Det omvendte læreplan arbeid 
En nyttig øvelse for både lærerne og gårdbrukerne kan være det vi 
har kalt for ”det omvendte læreplan arbeid”. På kursene har vi tatt 
oss tid til å gjøre typiske oppgaver sammen som barna gjør på 
gården. Det har vært matlaging og dyrestell, kinning av smør, 
karding og spinning, baking av brød og flatbrød, felling av trær, 
koking av såpe, såing av frø og mange andre oppgaver. Deretter går 
kursdeltakerne til læreplanen for å se hva de finner av læringsmål. 
De bruker både den generelle delen av læreplanen med de syv 
mennesketypene, læringsplakaten og fagplanene. Etterpå 
presenterer gruppene for hverandre hvilke målsetninger de har 
funnet som blir dekket av det arbeidet de deltok i. Det er alltid en 
overraskelse for så vel lærerne som gårdbrukerne at, så mange 
læreplanmål kan dekkes med utgangspunkt i det praktiske 
arbeidet. (Se også kap. 7 ”Hvordan komme i gang?”) 
 
Den didaktiske relasjonsmodell 
En slik overskrift er egnet til å skremme alle andre enn de som 
underviser i didaktikk, men denne metoden kan være en hjelp å 
legge opp konkrete planer for opplegg på gården. Vi har brukt 
boken ”Undervisningsplanlegging for yrkeslærere ”av Hiim og 
Hippe på kursene slik at både bøndene og lærerne får øvelse med å 
tenke gjennom mål, elevenes forutsetninger, rammene, innhold, 
læringsprosess og vurdering. Det er en møysommelig vei å gå for å 
få klarlagt alle aspekter av planleggingen, men dette er en 
læringsprosess som blir lettere for hver gang elevene er på gården. 
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Å forberede både elevene og foreldrene 
Vi må ikke glemme å forberede både bare og foreldrene. Barn og 
ungdom lever i en verden som er i raskt i endring og full av 
usikkerhets momenter. Selv om mange ville glede seg over en 
overraskelse, har de fleste et behov for å vite noe om det de går til. 
Uansett om bonden blir bedt om å komme til skolen på forhånd, 
eller om læreren forteller litt om det som elevene har i vente, er det 
viktig å gi elevene et bilde av det de går til. Dette gjelder 
selvfølgelig også foreldrene. God og direkte informasjon til foreldre 
- helst et foreldremøte på gården før elevene kommer dit - 
forebygger mange misforståelser. For de fleste foreldre er gården 
både fremmed og eksotisk. De har hørt om ulykker med barn på 
gården og noen foreldre trenger å ta gården i øyesyn selv.  
 
 
Bekledning 
I et møte med foreldrene er det også viktig å drøfte temaet 
”arbeidsklær”. De fleste barn og ungdom har ikke arbeidsklær. De 
kommer på skolen i det som tidligere var søndagsklær og har ofte 
angst for hva klassekamerater sier hvis ikke klærne hører til siste 
mote. 
Skoleklær egner seg ikke til praktisk arbeid. De er derimot egnet til 
å skape avstand til alle praktiske oppgaver hvor det er fare for å bli 
skitten. Hverdagsklær, eller kanskje også fritidsklær som 
ungdommene tar på hvis de vil ha litt sol på kroppen, er dessuten 
ellers svært uegnete, og noen ganger til og med for farlig for 
praktisk arbeid. Det er best å finne på alternativer på forhånd. Dette 
gjelder også i høyeste grad fottøy. 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
Dette lar seg løse i stor grad i samarbeid med foreldrene på 
småtrinn og mellomtrinnet. Det er likevel alltid noen som fryser, 
blir våt eller lei seg på grunn av klærne. Det anbefales å ha noen 
overtrekksbukser, kjeledress, (for eksempel fra Fellesskjøpet,) og 
noen gummistøvler i forskjellige størrelser stående på gården. Verre 
er det med ungdommene. Min løsning både for hagebrukstimene 
på skolen og for noen elever på gården var ”uniformer” i 
bevernylon - overtrekkesbukser, sydd av en mor på skolen i 4 
forskjellige størrelser. Alle så like ut og ingen kunne mobbes for 
avvikende klesstil. Ekstra regnjakker og bukser kan også samles inn 
i en loppemarkedaksjon ved hjelp av foreldrene. Man må huske at 
”skit” er alt som kan etterlate et merke på klærne og er for mange 
barn og ungdommer ubehagelig, kanskje til og med ”farlig”.  
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Inndeling i grupper 
Det er en skikkelig ufordring for bonden å tenke igjennom 
arbeidsoppgavene og finne ut hvor mange elever som trengs/kan 
være på hvert sted. Med de minste, kan det i nødsfall være inntil 10 
elever i en gruppe med en voksen.  Man bør etterstrebe å dele opp i 
flere grupper med færre barn, slik at en voksen kan gå imellom to 
eller tre mindre grupper og instruere. Jo større elevene blir, jo mer 
opptatt blir de av hverandre. Hvis arbeid skal være mulig, bør det 
ikke være mer en 2-3 ungdomsskoleelever på en gruppe. Ellers 
distraherer de hverandre og noen føler seg ikke kallet til å anstrenge 
seg. 
 
Lærerne har de beste forutsetningene til å sette sammen elevene i 
grupper ut i fra kjennskap til deres styrker og svakheter. Som en 
erfaren lærer-bonde, Sidsel Sandberg, sier, noen klarer seg alltid på 
egen hånd, men med noen elever oppdager man fort at de må være 
i nærheten av de voksne til enhver tid. Hvis lærerne har delt 
elevene inn i grupper på forhånd er mye tid spart når de kommer 
på gården. Forutsetningen er at bonden har gitt tydelig beskjed om 
antall og størrelse på gruppene.   
 
Redskaper 
Samtidig som bonden må tenke nøye igjennom hvor mange som 
kan delta i en oppgave, må han/hun også tenke igjennom 
redskapene. I prinsippet bør alle elever ha et redskap. Med et 
redskap i hånden føler de seg allerede som arbeids ”karer” og 
scenen er satt for virkelig innsats. Må elevene dele på redskapene 
og vente på tur, så er det en åpning for uro og misnøye. 
 

  
Foto: Linda Jolly 
 
I tillegg bør redskapene være i stand og sett over før hver økt. 
Elevene er ikke vant til praktisk arbeid, og tunge og sløve redskaper 
bidrar ikke til å gjøre arbeide lettere. Hvis det er vanskelig å finne 
nok redskaper på gården, bør en vurdere å be foreldrene eller 
nabogården om å låne inntil et tilstrekkelig lager kan bygges opp. 
Jeg vil også slå et slag for kvalitetsredskaper, spesielt til bruk i 
hagen. Det finnes engelske og hollandske redskaper med 15-25 års 
garanti. De vil ikke så lett bli liggende i flere delen etter første 
vekstsesong. Slike redskaper gir elevene også en helt annen respekt 
for det de holder på med. 
 
Det skulle være unødvendig å si at det er uhyre viktig å sørge for en 
forsvarlig og oversiktlig organisering av redskapslageret. Alle 
redskaper må komme tilbake på plass og det er viktig at elevene 
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ikke får den uvanen å la alt falle i det øyeblikket de skal slutte eller 
gjøre noe annet. 
 
Flere oppgavemuligheter 
I god planlegging har bonden også vurdert hva som skjer hvis 
regnet kommer ned bøttevis eller snøen er for dyp for å gå i skogen. 
Dvs. det kan være nyttig å lage to planer - en for godt vær og en for 
dårlig. Kanskje kan bonden finne noen oppgaver som alltid går an å 
gjøre hvis det skulle være nødvendig. 
 
Det er også bra å tenke igjennom hva grupper skal gjøre hvis de blir 
ferdig. Det største årsak til kaos i oppleggene på gården er at 
elevene ikke er på det stedet de skal være og drar på besøk til 
hverandre. Med de minste kan det være ønskelig å innredde et 
”lekested” hvor de får beskjed om å gå når de er ferdig med 
oppgaven (eller når de får behov for å hvile litt). På småtrinnet bør 
lek og arbeid gå inn i hverandre og avveksles etter behov. For 
mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det bra å ha ”ekstra” oppgaver 
som elevene kan gå til hvis de blir ferdig for tidlig. 
 
Et dagsprogram 
For de minste - barnehagen, småtrinnet, barn fra 
skolefritidsordninger osv. trenger bonden ikke å finne opp kruttet 
hver gang. Det som barn inntil 9-10 års alderen trives best med er 
kjente rutiner. De er glad for å kunne gjøre det samme om igjen og 
om igjen. De øver seg og oppleve trygghet i å møte de samme 
arbeidsutfordringer gang på gang. Det å stelle dyrene, samle egg, 
koste gulvet, skjære opp grønnsaker, og hente ved, er noen av 
oppgavene som de trives med. De voksne er forbilder og de vil 
gjerne både se og prøve selv. Utholdenheten trenger ikke å være 

stor i denne alderen. Som nevnt tidligere, går lek og arbeid inn i 
hverandre og barna veksler mellom de to uten å merke det selv. 
Etter en time, kanskje litt mer, er det på tide å ta en pause med noe 
varmt å drikke eller noe å smake på. Det er viktig å organisere 
oppgaver slik at de kan se hva som er blitt gjort, og være stolt og 
glede seg til neste anledning. 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
For elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det lurt å ha et 
dagsprogram, gjerne skriftlig hvor alle har anledning å se hva deres 
oppgave er, hva de andre gjør og når det blir samlinger/måltider. 
Elevene trenger øvelse i å lese instrukser og i å forsøke å forstå korte 
skriftlige tekster (husk: en av de 5 grunnferdighetene skolene skal 
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øve i alle fag!). Hvis alle får et ark hvor deres oppgaver står 
beskrevet, sparer det også bonden og lærerne mye forklaring. Man 
kan si det slik som Sidsel Sandberg (som har enten klasser eller 
store grupper fra ungdomsskolen) når hun blir spurt om hva de 
skal gjøre nå: ”Hva står på arket?”.  
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
Mellomtrinnet er meget opptatt av rettferdig fordeling. Bonden og 
læreren må holde oversikt over hvem som har gjort en oppgave 
tidligere for å være sikker at alle har fått anledning eller måtte til 
kors. Unntak finnes alltid, men de skal helst være gjennomsiktige 
for de andre elevene også (allergi, astma, ryggproblemer, osv.). Det 

er en fordel å ha kartlagt og snakket om slike unntak før oppgavene 
blir fordelt. Det er mange barn og ungdom som har angst for lukter 
og ”skit” og noen må få litt tid på seg å lære en oppgave som 
rengjøring i fjøset. 
 
Elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet tåler å arbeide lengre 
økter, men det kan også være en fordel å legge inn korte pauser 
etter cirka en time. Da slipper de voksne å ta (så ofte) stilling til 
spørsmål fra enkelte om de kan hvile litt. Det er også viktig at 
oppgavene gir dem noe å strekke seg etter. Arbeidet skal være 
mulig å gjennomføre på en økt, men bare hvis de gjør en innsats. 
Uro skapes av å stå foran for store oppgaver og forventninger, men 
som oftest av å ha for lite å strekke seg etter. Bonden får erfaring 
etter hvert, men det kan være en hjelp å ha prøvd oppgavene selv 
med en blikk på klokken for å sette realistiske mål. De fleste elever 
er ikke vant til praktisk arbeid.  En formiddags økt på 2-3 timer 
(med innlagt saft/te pause), og så et måltid, og igjen en økt på 
tilsvarende lengde har vist seg å være en god ordning. 
Eierskapsfølelse til arbeidsoppgavene oppstår når elevene forstår 
sammenheng og blir gitt realistisk ansvar for noe som de skal 
utføre. Hvis arbeidsøktene går over flere dager, kan de organiseres 
slik at elevene bygger på det de har gjort (eller ikke gjort) dagen før. 
På Hegli er det slik at de som vasker opp en dag, lager mat neste 
dag. Er ikke oppvasken godt nok gjort, så vet de hvem de har å 
skylde på! 
 
Betydning av faste rutiner og rytmer kan heller ikke undervurderes 
for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Yttertøy skal henges av på et 
bestemt sted, arbeid skal avsluttes på et avtalt tidspunkt, 
redskapene skal henges på plass, hendene skal vaskes, maten skal 
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serveres på en bestemt måte, osv. Rutinene og en fast dagsplan gir 
en ramme som gjør samarbeidet lettere for alle. 
 
Eksempler på oppgaver 
I årshjulet om sauen vedsiden av viser vi en måte å fremstille 
arbeidsoppgavene slik at de gjøres oversiktlige for både elevene og 
skolen. Dette kan gjres med alle oppgavene på gården. Gården tar 
utgangspunkt i den produksjon som finnes på gården og de 
arbeidsoppgavene som er aktuelle i løpet av året. Nedenfor er 
opplistet noen av de vanligste oppgavene: 
 
Hagen, dyrestell, matlaging, konservering, bærplukking, 
rengjøring, urter, frø, kompost, borddekking, blomster buketter, 
butikk, byggeprosjekter, skog (felling og planting), stenplukking, 
gjestebud/cafe., fiske/sette garn, rydding og arbeid med 
kulturlandskapet, vedhugging, bål ansvarlig, osv. Som et eksempel 
på hva de minste kan gjøre på gården har vi inkludert erfaring fra 
en lærer i Tyskland i teksten som følger. 
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Ut fra disse årshjula blir det satt opp en halvårsplan som igjen gir grunnlag for dagsplanene. I tillegg blir det laget temasider som fanger opp dagens aktivitet eller 

om det har hendt noe som krever mer fokus. Disse temasidene gir en mer teoretisk vinkling på det som har skjedd den aktuelle dagen. Et eksempel kan være 
når geitene kjeer. Da vil det bli sendt faktastoff om geita til skolen som elevene kan jobbe videre med der. Et annet eksempel er da asketreet blåste over ende i 

stormen og gav grunnlag for ei side om asketreet Yggdrasil i norrøn mytologi. 
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Ingen oppgave for liten! 
Mange bekymrer seg for om de har nok av meningsfulle oppgaver å 
tilby elevene. Ikke rart, når vi vet hvor avgjørende det er at barna 
får brukt seg selv og oppleve at de er til nytte. Men, oppgaven kan 
være så liten og unnselig den vil, så lenge den blir formidlet med alvor. 
 
Suzanne Petermeyer, jordbruker og 3. klasselærer på barnetrinnet i 
Sør-Tyskland, illustrerer poenget: Under en jordbruksperiode 
fordelte hun elevene på ulike oppgaver i og rundt fjøset. Gruppen 
hun selv prioriterte å være med på var ”ku-børste-gruppen”, og her 
skulle det ikke være mer enn to elever om gangen. Hun så på dette 
arbeidet som spesielt verdifullt for forholdet mellom ku og barn. 
Elevene fikk med litt hjelp innledningsvis raskt fikk en lyttende og 
respektfull holdning til dyret, og kyrne ble stadig mer tillitsfulle 
overfor barna1.  
 
Som i eksempelet over, blir elevene ofte satt til å gjøre et arbeid som 
ellers ikke ville blitt gjort. Desto viktigere at bonden eller læreren 
har en indre overbevisning om at oppgaven er verdifull. Bare da 
kan barna få en følelse av at ”det er viktig at jeg gjør denne jobben”.  
Omsorg for dyr er et område som ikke kan erstattes av maskiner. 
Det er noe av grunnen til at husdyrene er så verdifulle på gården i 
en pedagogisk sammenheng. Utfordringen for oss voksne blir større 
dersom det dreier seg om oppgaver det ville tatt en brøkdel av 
tiden å få unna maskinelt, uten elevene. Men, kanskje er det slik at 

                                                 
1 Hun underbygget barnas erfaringer med skrivetrening i klasserommet: ”Først lar 
vi kua se oss og hilser henne god dag. Så stryker vi kua nedover nakken før vi 
begynner å børste henne på siden”.  
 

også gården - ikke bare elvene - har godt av at det er 
menneskehender som utfører mer av arbeidet? 
 
Mange oppgaver kan være så nærliggende at en ikke får øye på 
dem, eller en kan ha hemninger mot å sette elevene i gang med dem 
fordi de ikke er ”høyverdige” nok. Det å rake eller koste et 
bortglemt hjørne av gårdsplassen kan for eksempel være en flott, 
avgrenset oppgave som elevene ser resultatet av med én gang. Ja, 
de kunne kanskje ha gjort det samme hjemme. Men, 
sannsynligheten er stor for at de ikke gjør det. Og det er dessuten 
noe ganske annet å dermed hjelpe bonden som de ser opp til. Ikke 
vær redd for hva andre måtte mene om oppgavene du velger. 
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13 Etterarbeid - Hvordan integrer gårdsbesøk i skolen og elevenes liv? 
 
Linda Jolly 
 
 

 
Jaget på opplevelser krever stadig mer plass i våre liv. Om en dag på 
gården blir enda en ”happening” som vi tilbyr barn og ungdom, eller om 
det blir en mulighet til innlevelse og innsikt, kommer an på hvorvidt vi 
lykkes i integrering av opplevelsene i skolen og deres liv forøvrig. Hva kan 
vi gjøre i etterkant av gårdsøktene slik at elevene høster erfaringer som de 
forbinder seg med og som danner grunnlaget for en dypere forståelse av 
livsprosessene og sammenhengene mellom seg selv og naturen? 
 
”Worst case” 
Vi kan begynne med det man gjerne kaller for ”worst case”: det 
skjer intet etterarbeid. Kanskje var ikke engang elevenes lærer med 
(bonden har jo lærerkompetansen og skolen kan tette andre hull i 
timeplan mens klassen er på gården) og assistenten som fulgte har 
ingen påvirkning på timenes innhold. Kanskje var læreren med, 
men er litt stresset av at elevene har mistet enda en dag på gården. 
Nå må de ta igjen det forsømte. Uansett kommer elevene tilbake til 
mange faglærere som ikke vet hva elevene holdt på med den dagen 
de var borte fra skolen. I slike situasjoner blir gårdsdagene 
uvegerlig til ”avbrekk”. 
 
Å lage broer 
En god planleggingsprosess kan forebygge slikt og bør inkludere 
tanker om bearbeidelse av opplevelsene på gården. Det betyr at 

kommunikasjon mellom både gården og skolen og gården og 
hjemme er med i tankene når man forbereder øktene på gården1. Er 
det for eksempel noen som har fått oppgaven om å ta bilder mens 
elevene er på gården? Er det noe elevene kan ha med seg tilbake til 
skolen eller ta med seg hjem? Smaksprøver, krydder urter eller 
andre produkter fra hagen, en blomsterbukett, en fuglekasse, grener 
til driving inne, egg til klekking i en inkubator i klasserommet - 
mulighetene er ubegrenset, men kommer best som en del av felles 
planlegging på forhånd. Alt av produkter som kan gjøres synlig på 
skolen kan bli en del av den broen mellom skolen, hjemmene og 
gården.  
 
De fem ferdighetene 
I det nye læreplan, ”Kunnskapsløftet” er det en vektlegging på de 
fem grunnleggende ferdighetene som er både en forutsetning for å 

                                                 
1 I noen tilfeller vil ansvaret for god kommunikasjon ligger mer på gårdbrukerne 
enn på skolen. Der hvor noen elever har tilrettelagte opplegg på gården, er det 
viktig at gården, sammen med assistenter og lærere som er medansvarlig, har et 
systematisk rapportering som er tilgjenglig for alle lærere å bygge videre på.  
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utvikle fagkunnskap og en del av fagkompetansen. Disse 
ferdighetene skal øves og utvikles i alle fag på skolen. De er: 
 

• Å kunne uttrykke seg muntlig 
• Å kunne uttrykke seg skriftlig 
• Å kunne lese 
• Å kunne regne 
• Å kunne bruke digitale verktøy 

 
For å kunne uttrykke seg må man ha noe man vil uttrykke seg om. 
Erfaring som elevene gjør på gården har vist seg å bli noe mange 
elever har ”på hjertet”. Det fremmer både lyst til å skrive og til å 
fortelle. Har en fått interesse for noe på gården, for eksempel et dyr, 
så er også motivasjon for lesing til stede. Muligheter for aktuelle 
regneoppgaver finnes i alt elevene gjør på gården, men enda 
viktigere er at elevene får erfaring med målenhetene gjennom 
praktisk arbeid. Bildebehandling og tekstskriving med digitale 
verktøy gjør det mulig å kommunisere erfaringene fra gården til 
andre – en søsterklasse i et annet land, et nyhetsbrev til foreldrene, 
osv. Mange av lærerne som har vært med på å utvikle gård-
/skolesamarbeid har gitt uttrykk for at akkurat disse ferdighetene 
får et løft gjennom arbeidet på gården. 
 
Alt betyr mer i en sosialsammenheng  
Det er også viktig å tenke på den sosiale dimensjon i etterarbeidet. 
Skal elevene øve fortelling, er det viktig hvem de forteller til. 
Kanskje en aften for foreldrene hvor barna selv presentere noe av 
deres erfaring på gården kan være en gledelig anledning for 
muntlig bearbeidelse. Et måltid som elevene lager av råvarer fra 
gården og serverer til foreldre og søsken kan samtidig være en 

matematikk prosjekt.  En utstilling med bilder og tekst kan 
kombinere digitale ferdigheter med kunstfag. Mulighetene er kun 
begrenset av fantasien. 
 
Kunst som redskap for bearbeidelse 
Jeg vil også slå et slag for bruk av kunstøvelser i etterarbeid av 
inntrykkene fra gården. Gi elevene tid til å tegne, male eller utforme 
i leire det de har av erindringsbilder fra gården. Et klassesett av 
hønsegården ble hengt opp i et klasserom, og sammen med læreren 
ble hvert bilde studert. Hva har hver elev sett? Elevenes egne 
iakttakelser blir beriket gjennom en slik betraktning, samtidig som 
de selv blir sett og får anledning til å se hverandre. En annen lærer 
lot elevene lage sanger og dikt til deres opplevelser. Med bruk av 
kunstneriske uttrykksmidler gir vi elevene tid til refleksjon og 
bearbeidelse. Kanskje er det en av de beste måtene å la opplevelser 
bli til innlevelser. 
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Foto: Linda Jolly 
 
 

Vurdering - en nøkkel til utvikling 
Evaluering er en veldig viktig del av en bearbeidelsesprosess. 
Evaluering er noe som mange av oss føler vi stadig er utsatt for som 
en form for kontroll. Men evaluering er også et viktig redskap for 
utvikling. Hvordan skal man komme videre uten at man tar seg tid 
til å undersøke virkningen av det man allerede har gjort? En 
evalueringsprosess krever refleksjon, men også klare målsetninger 
for å ha noe å evaluere. Hvor verdifullt er det å sitte med en 
vurdering som: ”Jeg føler det gikk bra” eller ”Jeg tror alle elever har 
fått utbytte av dagen”?  Kan man først formulere mål for elevenes 
kunnskapsutvikling, holdninger og ferdigheter, så er det mye 
lettere å legge opp veien dit.  Når budsjettet, timeplanen eller 
prestasjonsspørsmålene melder seg, så har man også noe konkret å 
vise frem.   

 



 

 113

14  Måltidet 
 

Kristina Parow
 
 
 

 
 
 

Nylig portretterte Aftenposten en såkalt moderne familie. Både barna og 
foreldrene hadde opptil flere organiserte aktiviteter etter skole- og 
arbeidstid nesten hver dag. Moren fortalte, så vidt jeg kunne forstå med en 
viss stolthet, at det ble mye matpakkesmøring: ”Vi prioriterer å gjøre ting 
sammen heller enn å sette oss ned for å spise”. Der er vi; det å bruke tid på 
å lage mat og å spise den er i ferd med å bli noe som stjeler tid fra det som 
egentlig er viktig. 
 
Barn og ungdommer som arbeider fysisk blir fort sultne og kan 
trenge en pust i bakken. Dermed blir matpause et uunnværlig 
innslag i gårdsdagen. Den kan formes på svært ulike måter. Den 
ene ytterligheten er at elevene slår seg ned på tunet hvor de måtte 
finne det for godt å spise matpakken sin, for seg selv eller i grupper. 
På den andre enden av skalaen blir det ringt inn mat. Barna setter 
seg til et pent dekket bord. Etter å ha sunget for maten får de servert 
et varmt måltid av sine medelever.  
 
Den siste varianten kan synes ønskelig, men uoppnåelig. Uansett 
hvor du legger listen, kan matpausen med relativt enkle midler bli 
til mer enn et kaloriinntak. Jeg vil belyse hvordan måltidet kan 
underbygge verdien av hele det pedagogiske opplegget, deretter ta 
inn noen av de nye læreplanmål før vi gir rom for praktiske 
eksempler fra gården til Sidsel Sandberg.    

Dyptgående sanseinntrykk 
Jo dypere berørt barna blir av det de opplever på gården, jo mer tør 
vi håpe at det vi forsøker å gi dem setter varige, positive spor1. Som 
voksne erfarer vi hvordan lukt og smak – mer enn noen andre 
sanseinntrykk – kan utløse barndomsminner. Lukte- og 
smakssansen er bærere av pregende opplevelser, på godt og vondt. 
I vår sammenheng er det svært nærliggende å ”utnytte” dette 
potensialet, nettopp fordi det er mat som til syvende og sist er hele 
poenget med gården elevene kommer til. Det vil bokstavlig talt 
kunne gi dem en smak av hva jordbruket dreier seg om. 
 
Samlingsstund 
Måltidet har til alle tider spilt en sentral rolle når vi mennesker 
ønsker å møtes og ha det bra sammen. Mat gir trygghet, lindrer 
sjelelig smerte og gir en forsterket egenopplevelse; man kommer 
mer til seg selv, noe som igjen er forutsetningen for å kunne se den 
andre. På gården kan vi bevisst benytte oss av dette, for eksempel 
slik Sidsel Sandberg gjør det med sine elever (se ”Atmosfære og ro 
til ettertanke” under).   
 

                                                 
1 Det er også grunnen til at vi oppfordrer til en kunstnerisk bearbeidelse av 
inntrykkene barna har med seg fra gården. Se forrige kapittel om etterarbeid. 
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Mangel på grunnleggende ferdigheter 
Barnas fremmedgjorte forhold til mat er for mange selve 
inngangsporten til å arbeide med gården som pedagogisk ressurs. 
Linda Jolly går nærmere inn på dette problemet i kapittel 2. Her vil 
jeg nøye meg med å peke på manglende ferdigheter når det gjelder 
matlaging og husstell. Den såkalte tidsklemma gjør paradoksalt nok 
at mange foreldre blir til tjenere for sine barn. Det går fortere å kle 
på en liten unge enn å la den øve seg på å gjøre det selv. Den 
samme klemma gjør det fristende å ty til halvfabrikata heller enn å 
lage middagen fra grunnen av.  
 
Kombinert med en lav verdsetting av praktisk arbeid generelt (inkl. 
husarbeid) har dette fenomenet gjort barn og unge nokså hjelpeløse 
når de blir stilt overfor basale praktiske oppgaver1 samt at de 
færreste har noen form for råvarebevissthet. Positivt sett gjør denne 
mankoen at arbeidsoppgaver på gården knyttet til matlaging og 
husstell blir ekstra verdifulle.  
 
Samlingssted ute 
Senest når en ønsker å tilberede mat sammen med elevene, melder 
spørsmålet om egne elevlokaler seg. I kapittel 15 har vi med et 
knippe eksempler på ulike måter å få i stand et egnet lokale til 
matlaging, måltider o.a. Men, det er mye som kan gjøres utendørs 
også. Hva enten elevene tilbereder maten eller bare spiser ute, bør 
de sitte mest mulig samlet og kunne se flest mulig av de andre 
under måltidet. En kan (gjerne sammen med en elevgruppe) sette 
opp enkle benker, tømmerstokker (som ikke kan rulles) eller 

                                                 
1 Helt nytt er dette fenomenet ikke: en medstudent som nettopp var flyttet på 
hybel, sto og rørte 20 min. i potetene… 

halmballer i en stor ring eller halvsirkel. Jo lunere samlingsplassen 
er, jo bedre - og da tenker jeg ikke bare på vindforhold. Trær, 
bygninger, murer eller forsenkninger kan utnyttes som ramme. I 
midten er det fint med en bålplass, en grue eller noe annet å hvile 
blikket på (store steiner, blomster el. l.).  
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Kjetil Aarbakke 
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MAT OG HELSE i Kunnskapsløftet 
 
I det nye læreplan som ble satt ut i praksis fra høsten 2006, er det 
tatt konsekvenser av utfordringene som gjelder mat og helse. Det er 
mange muligheter å gripe dette faget i gård-skolesamarbeid som 
både lærere og bøndene bør inkludere i deres planlegging. 
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
I formål med faget finner vi: 
 
Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til mennesket og 
for det sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremjar gode 
matvanar, kan gjere sitt til å redusere helseskilnader i befolkninga. 
Matvanane våre reflekterer både individuelle val, kulturelle uttrykk og 

religiøse overtydingar, og er på den måten ein sentral del av identiteten 
vår. I eit fleirkulturelt samfunn er det viktig med medvit om norsk matkultur 
og det særeigne for samisk mattradisjon, og ha kunnskap om og respekt 
for mattradisjonar i andre kulturar. 
 
Som praktisk fag skal opplæringa i mat og helse stimulere elevane til å 
lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvanar, og til å bli 
medvitne forbrukarar, slik at dei kan ta ansvar for mat og måltid, både i 
heim og fritid og i arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa i faget skal 
medverke til ein medviten og helsefremjande livsstil. 
 
Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfridom. Faget 
mat og helse er ein viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial 
kompetanse hos elevane. Praktisk skapande arbeid, der ein legg vekt på 
ferdigheiter, utprøving og kreativitet, er sentralt. Faget gir godt høve til 
samarbeid med lokale matlagarar, mattilsynet og skulehelsetenesta. 
 
 
Her er mange elementer som lar seg best realisere på en gård, hvor 
sammenhengene er så tydelige!  Og hvor elevene får tilgang til en 
annen stemning enn på skolen, hvor det er en prestasjon å få dem til 
å sitterolig rundt et bord sammen.  På gården blir det 
samlingsstedet. 
 
Når jeg uthever ”fremjer gode matvaner” og ”å bli medvitne 
forbrukarar”, så er det fordi at her har gården, med grønnsakhagen, 
en mulighet som skolen bare kan drømme om. Det er faktisk mulig 
å få elevene til å spise grønnsaker de ikke har spist før, når de har 
dyrket dem selv. Forvellede bønner i dipp med urter går unna som 
varmt hvetebrød!  Og etter å ha dyrket egne jordbær, får man en ny 
bevissthet om jordbær i butikken midt på vinteren.  Her snakker vi 
om å lære for livet, om bevisstgjøring rundt det å være forbrukere.  
Denne type innsikt vil kunne ligge i bunnen og prege valg elevene 
etter hvert skal ta. 
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Foto: Sidsel S Sandberg 
 
Kompetansemålene for faget har overskriftene:  
 

• mat og livsstil, 
• mat og forbruk, 
• mat og kultur. 

 
Der er det kompetansemål for både småtrinn, mellomtrinn og 
ungdomstrinn.  Her er det også flere mål som best oppnåes i den 
naturlige og kulturelle tradisjonen en gård representerer, selv om 
det selvsagt også er lagt opp til at dette skal kunne gjennomføres på 
skolekjøkkenet. 
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Gjestebud 1  
Meningsbærer for gårdsarbeidet 
 
Sidsel S. Sandberg 
 
 
Elevene er på gården en uke i mai i åttende klasse, en uke i september i 
niende klasse og en uke i januar i tiende klasse. På denne måten deltar de i 
våronna og innhøstingen samme år. Den siste vinteren på ungdomsskolen 
inviterer de til gjestebud for besteforeldrene, i tillegg til det vanlige 
gårdsarbeidet. Gjestebudet utgjør det praktiske høydepunktet på de tre 
ukene. 
 
Byggeskikk, - ute 
Når elevene kommer til gården i 8. klasse, er noe av det første de 
gjør å tegne bygningene. De måler grunnflaten, forklarer 
funksjonen og beskriver byggemåten; tømmer eller reisverk, 
dumlingens oppgave osv. Vi vurderer arbeidsinnsatsen som ble lagt 
ned i f.eks. byggingen av låven: Først grunnpilarene 
av granitt som håndborres ut av steinbruddet, så tømmeret som 
felles i allmenningen før alt kjøres med hest til gården. Steinene 
graves 180 cm ned i bakken for å hindre telehiv, tømmerstokkene 
laftes opp som grunnlag for reisverket osv. Når vi sitter under låven 
og iakttar alle steinene som er gravd ned – etter at elevene nettopp 
har spadd opp en m3 jord, og har sett hesten slite med våre små 
vedlass - blir det stille en stund.   

                                                 
1  Denne og teksten under er hentet fra rapporten ”Garden som pedagogisk 
ressurs” (2000). 

 
 
 
 
 
 
 
- og inne 
Under forberedelsene til gjestebudet, pusser elevene jernovnene, de 
pusser messing og tørker støv av møblene. Vi kommer inn på 
hvordan jernovner ble støpt, messing som legering og 
statusgjenstander. Vi ser på møblenes alder, stilart og 
»standsmessighet». Vi kalker peisen og merker oss bruken av kjøpt 
murstein ytterst mens det er gråstein i hovedkonstruksjonen. Vi ser 
at takbordene er håndhøvlet og at panelbordene har profiler og ulik 
bredde; de må altså være tilpasset på stedet. 
 
Fra tre til grue 
Elevene planter trær og feller trær, kjører dem opp med hest, sager, 
kløver og stabler. Fra stablene henter de tørr ved til det daglige 
peisbålet, til bakerovnen og til bålet inne på det stor kjøkkenet 
under gjestebudet. De lærer å tenne og vedlikeholde et bål og 
opplever hvordan ilden skaper glede og trivsel. (Men vi nevner 
også Eldbjørgdagen da man skvettet øl på bålet og sa: »Så høgt min 
eld, men ikkje høgare!”) 
 
Dyrene i kretsløpet 
De som har dyrestell, blir bedt om å ta seg tid til å studere dyrene. 
Hvordan er de mot hverandre? Blir noen utstøtt? Hvordan er 
forholdet mellom kalv og ku?  Mellom hest og gås? Har vi noe å 
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lære av dyrene? Vi fôrer dyr, inseminerer kuer, tar i mot kalver, 
melker og drikker melk. Beiter gjerdes inn, og vi ser på fôrvekstene 
og fôrsituasjonen for vinteren. Sauen klippes, og oppe på loftet blir 
ulla kardet, spunnet og vevet under kyndig veiledning. Vi slakter. 
Kjøttet saltes, røkes og fryses - og taes opp om vinteren til 
gjestebudet. 
 
Fra eget bord til verdenshandel 
Elevene er med på jordarbeiding, gjødsling, såing, planting og 
innhøstning. De innhøstede råvarene blir spist, syltet, saftet eller 
frosset - og servert i gjestebudet. I 10. klasse kommer de selv frem til 
hva slags mat de skal lage ut fra lokale mattradisjoner og mest 
mulig ut fra de råstoffene vi har tilgang til. Da oppstår det mange 
artige diskusjoner: Hva med bladsalat midt på vinteren? Hva med 
kiwikake? Eller  rekesalat til forrett? 
 

Under planleggingen av gjestebudet spør en elev: ”Hvor mange 
sausepose…Åh, nei det går jo ikke . vi må nok…” Hun lo litt 
smått og kikket bort på meg. 

 
Jeg innfører bevisst kolonivarer for å sette matproduksjonene inn i 
en større sammenheng. Første morgenen 10. klasse er på gården 
serveres de kakao. Hvor kommer den fra? Hvem dyrker den, og 
hvem tjener penger på den? Finnes det noe som heter rettferdig 
handel? Slik fortsetter vi med sukkeret, kaffen til gjestene, rosinene i 
bollene osv. Også jordbruksarealet i verden blir gjenstand for 
diskusjon: Hva med matjord og flyplasser, damanlegg, 
boligbygging mm. Hva er matvaresikkerhet?  
 
 
 

Fotos: Sidsel S. Sandberg 
 

 



 

 119

Skikken før 
Før gårdsuken i 10. klasse ser vi »Babettes gjestebud» og 
gjestebusscenene fra Emils Katthult. Vi har også vært innom 
Wergelands forhold til prestegården på Eidsvoll og Prøysens Kong 
Salomo og Jørgen Hattemaker. Nå går praten livlig om forskjellen 
på »sjølfolket», tjenestefolket og husmennene, på festmat og 
hverdagsmat, på søkn og helg: Sjølfolket satt gjerne inne med 
gjestene sine, mens de som hadde stått for alle forberedelsene måtte 
ta til takke med enkleste slag i strusset  
(bryggerhuset) etter å ha servert den fine maten og satt hestene 
tilbake i stallen. Rollen til elevene ligner mest på den tjenestefolket 
hadde. Vi snakker om hvem som utgjorde gårdens »bealag» og om 
samarbeidet mellom gårdene rundt store høytider og dugnader – 
Om at gårdsgutten ofte utførte arbeidet, mens bonden selv gikk til 
dugnadsfesten… 
 
 
Oppgaver for enhver smak 
Elevene velger selv oppgaver knyttet til gjestebudforberedelsene. 
Noen vil lage hovedretten, noen vil være vertskap, noen vil være 
ansvarlig for vedfyringen, andre for underholdningen osv. Så langt 
det lar seg gjøre, blir ønskene tatt til følge.  Det ryddes, vaskes og 
skures, pusses og strykes - og lages gjestebudskost. Borddekkingen 
er en sak for seg selv.  
Til slutt er kvelden der og spenningen er til å ta og føle på. Gjestene 
blir hentet til gårds med hest og slede. På tunet blir de høytidelig 
mottatt, og middagen serves etter nøye instruks med en 
introduksjon til hver rett. Elevene lykkes i å gjøre gjestene 
overrasket, glade - og mette. Til gjengjeld kan de fryde seg over 
mye ros!  

Eleven som skulle introdusere tomatsuppen for gjestene, begynte 
selvsikkert: ”Suppen er laget fra grunnen av med kraft fra oksen 
som ble slaktet her i høst” Så fortsatte hun fort og unnvikende: ”Og 
diverse....” Hun prøvde å dekke over at vi hadde kjøpt tomatpuré 
på boks, og at vi ennå ikke kan separere og få fløte til suppen. 
 
 
Underholdning 
En gruppe har hatt i oppdrag å forberede et foredrag som fremføres 
under kaffeserveringen. Det blir en kort presentasjon av gården; 
alder, størrelse, litt historikk, dagens driftsform mm. De forklarer 
hvordan dagene er organisert og litt om hva de har utført, med 
særlig vekt på sammenhenger. (Fra hver dag på gården har de 
dagboknotater som kommer til nytte nå.)  
Et kulturelt innslag avslutter gjestebudet. Det leses eventyr og 
spilles musikk. Elevene må huske på at de skal lage underholdning 
for en annen aldersgruppe enn dem selv. Denne gruppen har 
samarbeidet med musikklærer på skolen. Det gir forventninger å 
høre dem øve mens hjulvispene surrer i naborommet. 
 
 
Lønn for strevet; til elevene -  
Etter at gjestene er ønsket grundig farvel, går elevene til ferdig 
dekkede bord i strusset (bryggerhuset). En gruppe har valg ut og 
laget maten til nattmåltidet. Her serverer de seg selv et 
avskjedsmåltid som belønning for vel gjort arbeid. Etter å ha vært 
svært spente på hvordan gjestene ville reagere på maten og 
opplegget i sin helhet, er lettelsen og gleden stor over at alt har gått 
bra: »Det så da virkelig ut som de koste seg og spiste med god 
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appetitt». Det har vanket blomster og konfekt. En dag dukket det 
opp en bestefar med honning som takk for sist. 
 
 
 
- og til »slavedriveren» 
På skolen drøfter vi nå organisering og prosjektperioder. Det går litt 
varmere for seg enn ellers. Innimellom lurer jeg på hva slags ide jeg 
har fått som gjør at elevene må ut i søle og slit. Kanskje det er bare 
tull? Jeg tenkte alvorlig over dette på vei ut av møterommet. Der 
møtte jeg tre jenter som var med i det siste gjestebudet: ”Skal vi ikke 
mer til deg på gården?” ”Nei,” svarte jeg ”dere er ferdige med deres 

tre uker.”  ”Men det var så koselig der, kan vi ikke komme en gang 
til?”  
Jeg foreslo at de kunne komme en dag på slutten av skoleåret, lage 
seg nistemat i 
strusset, fylle en kurv med mat og ha avslutningsfest på beitet. Det 
falt i god jord. Jeg måtte smi mens jernet var varmt og spurte om de 
hadde lært noe om hvor maten kom fra.  De ble alvorlige og nikket 
bekreftende. Jeg trodde dem. Den ene skulle få besøk fra Italia til 
sommeren. Hun skulle vise dem Norge og ville gjerne ta dem med 
på gården. Hun kjente jo ingen andre gårder! 
Dette var altså en positiv tilbakemelding til meg. De negative 
kommer meg ikke for øre, men de er der nok. 
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Atmosfære for ro og ettertanke 
Organisatoriske grep på ungdomstrinnet 
 
Sidsel S. Sandberg 
 

 
 
 
 

Hvilket læringsmiljø stimulerer ungdommer til å oppleve sammenhengene 
mellom mennesket og naturgrunnlaget? Min innfallsvinkel er å gi dem 
arbeidserfaringer og opplevelser knyttet til livsgrunnlaget som åpenbarer 
en indre logisk sammenheng. Det forutsetter rammer som innbyr til ro og 
ettertanke. 
 
Morgensamling 
Elevene kommer gående eller syklende til gårds. Da setter de pris 
på å sitte ned litt under orienteringen om dagens program. Det er 
fyr i gruen og bordene er dekket med varm te. Ved hver kuvert 
ligger en oversikt som viser hva gruppene skal gjøre denne dagen. 
Dessuten får de vite hva som blir servert til middag. Dette er litt 
spennende og elevene fordyper seg et øyeblikk. Da griper jeg 
sjansen til å gi en kort forklaring på den tematiske borddekningen 
som oftest er knyttet til ett av dagens gjøremål. Det er dekket slik at 
alle kan smake eller ta på det som er lagt frem på bordene; aller 
helst en ”ting” til hver elev, f.eks.: ulike typer såkorn med 
eksempler på ferdige vekster (og med linfrø i rundstykkene til 
middag).eksempler på hva skogen gir av materialer og muligheter, - 
te av bl.a. nye granskudd.     
ullstabler, kardede tuller, ulltråd i ulike farger sammen med 
planten som er opphav til farger, strikkeplagg og vevnader.  
 

Jo bedre elevene blir kjent med gården og arbeidsrutinene, jo 
mindre tid trenger vi på å instruere hver økt. Det er også viktig at 
instruksjonen i dagens program er detaljert nok. Det må stadig 
understrekes at de skal ha programmet med seg - og bruke det.  
 
Gruppeinndeling 
Elevaktivitetene på gården er organisert i små grupper som er 
spredt lengst mulig fra hverandre. Før arbeidet begynner, tar de 
bånd på seg som viser gruppens identitet. (Vi er i ferd med å lage 
egnede utrustninger som viser hvilket arbeid de skal utføre - f.eks. 
en buserull til dem som har dyrestell, snekkerforkle til dem som 
skal snekre, forkle til dem som har kjøkkentjeneste osv.) Første bud 
er at en gruppe oppholder seg der den skal være. Det er nettopp for 
at elevene skal falle til ro i sin virksomhet, både fysisk og psykisk. 
De skal arbeide jevnt gjennom hele økten, omtrent to timer. Men det 
er lov å ta en liten tenkepause og å skifte på det tyngste arbeidet seg 
i mellom. 
 
Middagsmåltidet 
På omgang har alltid en gruppe ansvar for middagslagingen. De 
har også ansvar for å dekke på og pynte bordet med blomster eller 
annet som passer til årstiden. Saft i glassene setter ekstra farge på 
oppdekningen. 
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De samme elevene serverer ved bordene så det skal bli minst mulig 
”styr” under måltidet. Det legges vekt på hyggelig tone. Mat som 
ikke faller i smak, sier man høflig ”Nei, takk” til - etter å ha smakt 
litt. I størst mulig grad blir det servert en eller annen type brød til 
alle måltider. Elevene blir bedt om ikke å ta med annen mat. 
Viktigheten av matfellesskapet på en gård blir understreket. 
Middagen er et høydepunkt. Den skal være klar klokken elleve. 
Siden det kan bli noen forsinkelser, skal gruppene arbeide til de 
hører matklokken. Men da kommer de også løpende fra alle kanter, 
blide og sultne - ofte også våte og frosne. 
Arbeidsevnen og appetitten har økt med antall dager på gården. I 
tiende klasse er de nesten glupske! Jeg tror at nettopp de pent 
dekkede bordene, peisbålet og matlukten sammen med utelivet og 
anstrengelsene bidrar vesentlig til dette. De spiser sammen og 
utveksler ofte erfaringer fra arbeidet de nettopp er ferdige med. 
 
 
Oppsummering og evaluering ved dagens slutt 
Gruppen som vasker opp etter middagen, dekker også bordet igjen 
med varm eller kald saft og gjerne med noe smått å bite i, for 
eksempel vafler stekt i gruen, en smak av rognebærgeleen, et 
sukkertøy laget av urter e.l. Også nå kommer elevene inn med glede 
og forventning. Det å komme inn og sette seg ned skal hele tiden 
være en slags mål og en belønning. Det gir hvile, fellesskap og 
mette - og oftest ros.  
 
Etter middag og etter siste økt er det en liten runde med evaluering. 
Kriteriene er slått opp på døren. Uventet var det at elevene er så 
opptatt av dette. Mange som ellers ikke får så mye ros, kan skåre 

høyt her. Men de aller fleste ser ut til å ønske å få bekreftet at de har 
gjort en skikkelig innsats. 
 
Tilbake til spørsmålet om tid og ro til ettertanke 
Oppnår virkelig elevene noen innsikt i menneskets avhengighet av 
naturgrunnlaget i løpet av tre uker på gård? Spørsmålet er 
vanskelig å besvare, men små bemerkninger og utbrudd kan tyde 
på at elevene er i ferd med å nå målet: 
    
En litt motvillig gutt satt en høstkald og fuktig morgen i åkeren og så på 
en eldre bonde som skar korn og hjalp elevene med å binde kornband. 
Plutselig, mens han gnaget på et havrekorn, utbrøt han: ”Dette smaker jo 
akkurat som brød!” Hva vi hadde sagt tidligere, var gått hus forbi, men 
smaken nådde inn til ham. 
En annen gutt utbrøt, mens han ivrig sveivet på kjøttkvernen: ”Jeg ante 
ikke at kjøttdeigen så sånn ut før den ble kjøttdeig!”    
 
Når vi går rundt, oppdager vi ofte at elevene arbeider stille og dypt 
alvorlig. Hvis vi da velger å stoppe opp for å slå av en prat eller gi 
nærmere veiledning, er det lett å nå dem. De er lydhøre og 
imøtekommende - og tenksomme. 
Mitt inntykk er at de unge får økt innsikt; av å følge såkornet frem 
til brød, kalven frem til oksestek, gras- og kraftfôrproduksjonen, 
beiting og fôring frem til melking, gulrotfrøet frem til gulrotkake, 
treet frem til bålet i gruen osv. Jeg tror også at det elevene har 
opplevd og utført i løpet av de tre ukene på gård, vil dukke opp i 
deres bevissthet igjen og igjen. På den måten vil erfaringene bidra 
til nye erkjennelser etter hvert som de får nye innfallsvinkler til det 
å sette mennesket inn i den store sammenhengen.  
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15 Elevlokalet 
 
Linda Jolly 
 
Siden arbeid på gården skal være en motvekt til ensidig inneliv på skolen 
og hjemme, kunne man være fristet til å tro at lokaler for elevene er 
unødvendig. Det kan også være at noen klarer å innrette øktene med lavvo 
eller et laft på låven slik at det går uten spesielle elevlokaler. Men de fleste 
som satser på en varig gård-skolesamarbeid satser også på å tilrettelegge 
rom for elevbruk. Løsningene er så mange som de gårdene som finnes, men 
det er likevel mulig at man kan lære litt av det andre har gjort. Vi har 
spurt noen av gårdbrukerne med lengst erfaring om å gi en beskrivelse av 
deres elevlokaler.   
 
Støre gård 
Intervju med Jostein Trøite 
 

 Foto: JosteinTrøite 

 
Størrelsen på rom som brukes for å ta imot elevene?: 45 m² 
 
Hvor mange elever er vanligvis i rommet om gangen?:  
Når det er allmennpedagogisk opplegg er det mellom 15 og 23 
elever her om gangen, 3-7 når vi har spesialpedagogisk opplegg. 
 
Antall bruksdager i året (ca): 
 Iberegnet annen møtevirksomhet er rommet i bruk mellom 70 og 
80 dager i året 
 
Fasiliteter (f.eks. kjøkken, do, vask, garderobe, matbod, matkjeller osv.): 
Matstua har kjøkkenkrok, vaskerom med do, og vindfang med 
garderobe og håndvask. 
 
Finnes det andre plasser under tak hvor elevene kan samles og/eller arbeide 
på gården?: 
Ja, fjøs, låve og vevloft. 
 
Omkostningene for å bygge/sette i stand:  
Kr. 500 000,- + moms, inkl. investeringer, leid hjelp og egen 
arbeidsinnsats. 
 
Finansieringsplan: 
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Fra Innovasjon Norge har vi har fått kr. 150 000,- i 
investeringstilskudd, og kr. 220 000,- i investeringslån1. Resten 
utgjør vår egenandel.  
 
Prosessen fra idé til ferdig lokalene: 
Først måtte vi bestemme oss for hvilket hus vi ville restaurere. Så 
satte vi oss inn i gjeldende regler mht. hygiene og sikkerhet.. 
Parallelt undersøkte vi økonomiske støtteordninger og skrev 
søknad. Vi hadde fått i stand en intensjonsavtale med barneskolen 
som vi brukte som vedlegg til søknaden. Dernest kunne 
restaureringsarbeidet begynne. 
 
Evt. leieinntekter: 
Vi får kr. 50 000,- til sammen i året fra de to skolene vi samarbeider 
med. 
 
Evt. eksisterende eller potensielle flerbruksmuligheter: 
Rommet brukes i utstrakt grad til ulike typer møter som har å gjøre 
med gården: forsøksringen, GILDE, bygdeutviklingstiltak, 
historielag, bygdekvinnelag, informasjonsmøter om gården som 
pedagogisk ressurs, julebord for lærerne osv. (det har vært opp til 
50 mennesker i rommet) 
 
Brukes også private rom til elevarbeid iblant? 
Nei, vi har vært veldig bevisste på å skjerme det private. 
 

                                                 
1 Dette lånet er rente- og avdragsfritt i 5 år. Det skal nedbetales i løpet av 10 år etter 
det. Også i denne perioden er det rentefritt. 

Finnes det et uteareal som er tilrettelagt for samlinger eller lunsjpauser 
ute? 
Ja, vi har en plass foran huset med bord og stoler som brukes av og 
til av elevene. 
 
Finnes det muligheter til grovvask ute? 
Ja, vi har vask i fjøsgangen. 
 
Hva synes du/dere er det viktigste å tenke på i forhold til 
innredning/utforming av elevlokaler på gården? 
For oss har det vært viktig å få elevlokalet helt adskilt fra våre 
private rom, og å få et skikkelig sanitæranlegg på plass. Vi har 
innredet med tanke på fleksibel bruk og at det ikke skal være for 
trangt (det er plass til 60 mennesker i rommet). 
 
Har du/dere andre råd å gi til dem som vil bygge eller restaurere for å få til 
et elevlokale på gården? 
Ta sjansen på en skikkelig grunnlagsinvestering. Vi tenkte at 
dersom vi gjør dette ordentlig fra begynnelsen av, vil vi få igjen for 
det i form av økt etterspørsel. Det har vist seg å være tilfelle. 
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Fundaunet i Meråker 
Intervju med Kjetil Aarbakke 
 
 

 
Foto: Kjetil Aarbakke 
 
 
Fundaunet er navnet på prosjektet i Meråker som knytter skole, 
gård og hage sammen. Det ble startet i 1997 som et samarbeid 
mellom en gårdbruker og en entreprenør med erfaring fra 
undervisning på naturbruksskole. Her beskrives bare lokalene som 
ble satt opp på gården.  
 
 

Størrelsen på rom som brukes for å ta imot elevene?: 140 m² 
 
Hvor mange elever er vanligvis i rommet om gangen?:  
Når det er allmennpedagogisk opplegg er det opp til 43 elever her 
om gangen. 
 
Antall bruksdager i året (ca): 
Rommene brukes to faste dager i uken for allmennpedagogikk, dvs. 
78 dager. Om sommeren er SFO i lokalene, dvs. 40 dager i tillegg. 
Ellers er lokalene også brukt til elever som har individuelle 
opplegg.  
 
Fasiliteter: 
Det finnes et kjøkken, spise/møte/oppholdsrom i tillegg til smårom 
som brukes som kontor og sanitæranlegg/skifterom. 
 
Finnes det andre plasser under tak hvor elevene kan samles og/eller arbeide 
på gården?: 
Ja, et gapahuk og to små drivhus. 
 
Omkostningene for å bygge/sette i stand: ca. 200.000 
 
Finansieringsplan: 
Innovasjon Norge og en lokal bank hvor firmaet tok opp lån. Lånet 
dekkes av leien.  
 
Prosessen fra idé til ferdig lokalene: 
Det tok et år fra vi startet til brakkene sto klare. Det var dessverre 
feil beregnet når det gjaldt istandsetting og budsjettet måtte 
fordobles underveis. 
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Evt. leieinntekter: 
Vi får kr. 10.000 i måneden til strøm og penger til investering. 
 
Evt. eksisterende eller potensielle flerbruksmuligheter: 
Rommene brukes til SFO, grønn omsorg for voksne som trenger 
arbeidstrening, hagebrukslag og andre som trenger møtelokaler. 
 
Brukes også private rom til elevarbeid iblant? 
Nei. 
 
Finnes det et uteareal som er tilrettelagt for samlinger eller lunsjpauser 
ute? 
Ja, bord, grillplass og gapahuk. 
 
Finnes det muligheter til grovvask ute? 
Ja, uttak og baljer 
 
Hva synes du/dere er det viktigste å tenke på i forhold til 
innredning/utforming av elevlokaler på gården? 
Man trenger et stort, godt utrustet kjøkken. Både inne og ute må det 
være gode muligheter for matlaging. Det er også viktig med 
oppholdsrom for å være inne hvis været er elendig. 
 
Har du/dere andre råd å gi til dem som vil bygge eller restaurere for å få til 
et elevlokale på gården? 
Budsjettet sprakk i forhold til restaurering av de gamle brakkene. 
Det ble helt andre utgifter enn vi hadde tenkt oss. Prosjektet var 
fullfinansiert i utgangspunktet, men vi måtte ta opp lån på grunn av 
omfattende restaureringsutgifter. Jeg anbefaler å få tak i en snekker 

som er kyndig på restaurering hvis noen overveier å gjøre noe 
lignende. 
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Straumøy gard i Sveio 
Intervju med Anne og Leif Grutle 
 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
Størrelse på rom brukt for å ta imot elevene:  
Skolehuset er på ca. 140 m2 
 
Hvor mange elever er i rommet om gangen?:  
Fra 7 til 10. 
 
Antall bruksdager i året:  
124 dager som skole, 149 døgn som avlasting. 
 

Fasiliteter: 
 Do, vaskerom, bod, kjøkken oppholdsrom, hems og 3 soverom. 
 
Finnes det andre plasser under tak hvor elevene arbeider under oppholdet 
på gården?: Snekkerboden på Gamlelåven, husdyrromma, lavvoen. 
 
Omkostningene for å bygge/sette i stand: 
 
Finansiering: 
 Innovasjon Norge. Tilskudd, rentefrie lån, rentetilskudd, vanlige 
lån. 
 
Kan du beskrive noe av prosessen for å få til lokalene?: 
Vi brukte våningshuset i starten, men etter hvert ble det såpass 
mange elever at vi måtte gjøre et valg. Ved å velge å bygge hus til 
elev-virksomheten, klarte vi å skille mellom privat og offentlig bruk 
av garden. Huset er i dag en viktig base for virksomheten. Huset 
blir også brukt til avlasting tre helger i måneden, et døgn midt i uka 
og stort sett hele skoleferien. 
 
Leieinntekter: 
 På skoledelen: 112.860,-, Avlasting: ca 140.000,- 
 
Flerbruksmuligheter:  
Huset er bygd som et vanlig bolighus for at det skal kunne brukes 
på mange måter med tanke på at behovet kan endre seg med tida.  
 
Brukes også private områder til elevarbeid iblant? 
 Nei. 
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Finnes det et uteareal som er tilrettelagt for samlinger eller lunsjpauser 
ute? 
 Ja. Terrasse med bord og benker, Sittegrupper ute i skogen. Ellers 
har vi mye knauser og berg som er gode å sitte på. 
 
Finnes det muligheter til grovvask ute? 
 Ja. Fra det gamle melkerommet kan vi dra ut en slange på en støpt 
plass der vi kan spyle skitne støvler og regntøy. Her sløyer vi fisk 
og vasker grønnsaker også. 
 
Hva synes du er det viktigste å tenke på i innredning/utforming av 
elevlokaler på gården? Romslig gang. Do ikke langt fra inngangsdøra. 
Store bord som det kan sitte mange elever rundt. Kjøkken med 
plass til mange. 
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Bilder og plan for skolestua på Straumøy gard 
 

 
 
 



 

 130

Hegli gård i Nannestad Intervju med Sidsel S. Sandberg 
 

 
Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
Da Sidsel Sandberg på Hegli gård (se intervju s. ??) begynte med 
planleggingen av et lokale på gården for å ta imot elevene, hadde 
hun satt som forutsetning at det måtte være en base for elevene 
atskilt fra gårdens øvrig bebyggelse. Det fantes et falleferdig 
bryggerhus på gården. Dette ble merket og demontert og hele 
bakerovnen ble fjernet. Det ble bygget en ny kjeller med matbod, 
garderobe og et rom for dusj og vaskemuligheter. På dekket over 
kjelleren ble tømmerhuset bygget opp igjen og bakker ovn med 
grue ble bygget opp igjen tilsvarende det gamle.  

 
Størrelse på rom brukt for å ta imot elevene:  
Utvendig mål er 6x9, 54 m2, delt inn i to rom med bakerovn og grue 
mellom de to rommene. Det står langbord i begge rom, det ene 
rommet er en ”skolestue” med bokreoler og klaffebord, det andre er 
innredet med en enkel kjøkkenbenk og komfyr. 
 
Hvor mange elever er i rommet om gangen?:  
”Skolestua” har plass til 18 rundt bordet, det andre rommet plass til 
12. Ekstra plasser oppstår ved behov. 
 
Antall bruksdager i året:  
Huset er i bruk hele året for elever og praktikanter/besøkende. (Loft 
over rommene brukes til praktikant rom) 
 
Fasiliteter:  
Enkel komfyr med 4 plater, benk med to oppvaskkummer. Dobbel 
utedo for hele gården. Garderobe i kjelleren med vaskerenne for 
håndvask og plass til håndklær (et til hver elev). Matboden er 
planlagt med egen inngang (ennå uferdig). 
 
Finnes det andre plasser under tak hvor elevene arbeider under oppholdet 
på gården:  
De snekrer på låven, vever i hovedhuset på vevloftet og bruker 
hovedhuset til gjestebud om vinteren i 10. klasse. Dessuten brukes 
loftet i bryggerhuset som grupperom i perioder. 
 
Omkostningene for å bygge/sette i stand:  
ca. 500.000 i alt. 
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Finansiering:  
200.000 fra skolesjefen, 150.000 tilskudd fra Innovasjon Norge, 
resten som banklån (elevkontigent på 25.000 per år er ment å dekke 
renter og avdrag på dette lånet i tillegg til strøm og vann) 
 
Kan du beskrive noe av prosessen for å få til lokalene:  
Kommunen ved skolesjefen viste interesse for prosjektet og fant 
midler. 
 

 
 
 
Leieinntekter:  
Ser ovenfor.  
 

Flerbruksmuligheter:  
Rommene brukes både til allmennpedagogikk i ca. 18 uker, resten 
av skoleåret til elever som velger en alternativ skoledag på gården. 
Etter skoletid og i feriene/helgene er huset i bruk for besøkende og 
praktikanter - nærmest et offentlig rom på gården. 
 
Brukes også private områder til elevarbeid iblant?:  
Ja, under gjestebudene ca. 6 uker på vinteren brukes nesten hele 
hovedhuset, dvs. ca 200 m2.  
 
Finnes det et uteareal som er tilrettelagt for samlinger eller lunsjpauser 
ute?:  
Nei egentlig ikke. 
 
Finnes det muligheter til grovvask ute?:  
Ja, vannslanger til bruk for vasking av grønnsaker, mm. 
 
Hva synes du er det viktigste å tenke på i innredning/utforming av 
elevlokaler på gården?: 
 De skal være enkle og robuste og helst ha en estetisk og pedagogisk 
verdi. Bruken av bakerovn og grue, og å vaske opp uten 
oppvaskmaskin, er eksempler på viktige virkemidler i det 
pedagogiske opplegget. 
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16  Skadeforebygging på gården  
Hygiene og forebygging av driftsulykker 
 
Kristina Parow 
 
Ingen ønsker at elevene skal komme til skade i forbindelse med 
gårdsarbeidet. Hvor langt er vi villige til å gå for å unngå farer? Skal 
barna drikke melk fra kartongen i matpausen etter fjøsstellet fordi gårdens 
melk ikke er pasteurisert? Vil vi la være å koke suppe sammen med elevene 
av grønnsakene de har høstet fordi kjøkkenet i følge lovverket ikke er 
hygienisk nok? Hvor mye er vi evt. villig til å investere for å leve opp til 
standardene? 
 
Når det gjelder sikkerhet i forbindelse med gårdsbesøk, må en veie 
ønsket om å forebygge skader opp mot egne pedagogiske verdier 
og økonomi. I det følgende vil vi forsøke å klargjøre de formelle 
rammene som gjelder. Hver og én får så foreta en skjønnsmessig 
vurdering av hvordan en vil forholde seg til dem.  
 
Hovedvekten vil ligge på krav til hygiene, men vi kommer også inn 
på hvordan en kan forebygge driftsulykker generelt og på 
ansvarsforholdet hvis det likevel skulle gå galt. 
 
Hygienekrav 
Først tar vi for oss hvilke føringsinstanser som gjelder og hvem som 
forvalter lovverket. Dernest går vi konkret inn på de definisjonene 
og paragrafene som er mest aktuelle i forbindelse med elevarbeid 
på gård.  

 
Lovverket 
Den aller viktigste føringsinstansen er selvfølgelig vår egen sunne 
fornuft. Dernest kommer lovverket som er laget for å forhindre 
helseskader når virksomheten går ut over privatsfæren. De mest 
aktuelle dokumentene for oss er: 
 
1. Næringsmiddelloven  
Er overordnet forskriftene. Sier mest om hvordan bestemmelsene 
forvaltes, bare svært generelle formuleringer om det 
innholdsmessige. 
 
2. Generell forskrift for næringsmidler 
Er overordnet de enkelte forskriftene som omhandler de respektive 
næringsmiddelgruppene. Inneholder viktige definisjoner på hva 
næringsmiddelvirksomhet er og beskriver godkjenningsprosedyre. 
 
3. Hygieneforskriften 
Inneholder bl.a. krav til lokaler der det foregår behandling av 
næringsmidler. 
 
4. Melkeforskriften. 
Viktig forskrift mht. hvorvidt elevene skal kunne drikke melken fra 
gården uten at den varmebehandles.  



 

 133

Disse er å finne på www.mattilsynet.no. Det er særlig nyttig å 
kjenne nærmere til 2., 3. og 4.1 For gårder med egen brønn og der 
det slaktes på gården, er det også aktuelt med forskriftene om 
drikkevann (regnes som næringsmiddel) og kjøtt.  
 
 
Forvaltning 
I omvendt hierarkisk rekkefølge forvaltes regelverket av: 
 
1. Interkommunale distriktskontor 
Veilednings- og godkjenningsinstans for gårder og skoler. 
Adresseliste finnes på omtalte hjemmeside. 
 
2. ʺNasjonalt senter for dyr og animalsk matʺ 
Ett av 8 regionkontor med hvert sitt spesiale. Dette kontoret er 
lokalisert i Sandnes. De har nylig fått ansvar for å utarbeide 
nasjonale føringer for sitt område2, inklusive ʺvårʺ virksomhet, og er 
i ferd med å opparbeide seg kompetanse.  
 
3. Mattilsynet (Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler) 
Tidligere SNT. 
 
4. Departementene LD, HD, FD 
Mattilsynet er underlagt departementene for landbruk, helse og 
fisk. 

                                                 
1 2. ʺGenerell forskrift for produksjon og omsetning m.v. av næringsmidlerʺ 
8.7.1983, 3. ʺForskrift om næringsmiddelhygieneʺ 12.9.1997, 4. ʺForskrift om 
produksjon og frambud av rå melk, osv.ʺ 30.06.1995. 
2 Tidligere var det SNT sentralt som hadde denne oppgaven. Nå er ønsket at 
regionkontorene skal representere spisskompetansen på sine felt. 

5. EU/EØS  
De nasjonale føringene må tilpasses regelverket i EØS/EU. Fra 1. 
januar 2006 kommer det nye regler om håndtering av 
næringsmidler i EU/EØS. 
 

 
Foto: Linda Jolly 
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Innholdet i hygieneforskriftene 
Tidligere inneholdt forskriftene påbud om tiltak som skulle 
iverksettes for å leve opp til kravene. Nå legges det mer vekt på 
målene, slik at det blir opp til hver enkelt å vurdere hva slags tiltak 
som en evt. trenger å gjennomføre på sin gård eller skole. 
Distriktskontorene gir veiledning om aktuelle tiltak. Hvor strenge 
hygienekrav som gjelder avhenger av: 
 
1. Grad av offentlighet 
En bedriftskantine må gjennomføre mer omfattende tiltak for å 
sikre god hygiene enn ei sæter som selger rømme til turfolk. 
 
2. Hyppighet 
Det er mindre nøye med gården som tar imot to skolebesøk i året 
enn den som har elever i arbeid tre dager i uken.  
 
3. Type matvarer  
Her er det bedervelighetsgraden som er avgjørende. Det kreves 
mindre for å servere flatbrød og spekemat på en forsvarig måte enn 
en gryte med lapskaus. Lett bedervelige matvarer har gjerne en pH 
høyere enn 4,5 og samtidig en vannaktivitet høyere enn 0,9. 
Vannaktiviteten 
sier noe om hvor mye vann som er tilgjengelig, dvs. som ikke er 
bundet av salt. I praksis vil det si at matvarer som ikke tåler 
romtemperatur er lett bedervelige, for eksempel melk, kjøtt (som 
ikke er speket eller tørket) og kokt mat.  
 
 

 
 
Omfanget av bestemmelsene 
Det som omfattes av lovverket er alt som har med håndteringen av 
næringsmidler å gjøre - så nær som å spise dem - når det skjer 
utenfor privatsfæren: 
 
 Produksjon 
 Bearbeidelse 
 Tilberedning 
 Frambud 

 
Det mest interessante i denne forbindelse er begrepet ʺframbudʺ, 
som kanskje er ukjent for mange. Hvorvidt det som gjøres sammen 
med elevene på gården kan kalles frambud, er avgjørende for hvor 
strenge krav det stilles til hygiene. Under skal vi se på bl.a. 
definisjonen av frambud. 
 

Definisjoner 
 
1. Næringsmidler 
Alle drikke- og matvarer, inkl. drikkevann. 

2. Næringsmiddelhygiene 
Nødvendige tiltak for å sikre kvalitet og å forebygge produksjon og 
frambud av helseskadelige næringsmidler. 
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3. Næringsmiddelvirksomhet 
Foretak som utfører produksjon, bearbeidelse, tilberedning og/eller 
frambud av næringsmidler. 
 
4. Frambud 
ʺ… all omsetning, servering eller annen utlevering av 
næringsmidlerʺ. Ikke privat servering i privat husholdning. 
 

Tolkning  
Det springende punkt er som nevnt tolkningen av ʺframbudʺ. 
Dersom det at elevene smaker melk rett fra spenen eller tanken 
regnes som frambud, er det forbudt å la dem gjøre det. Dersom det 
at en arbeidsgruppe lager og serverer grønnsakssuppe til sine 
medelever regnes som frambud, gjelder meget strenge krav til 
lokalet suppen tilberedes i (se under). 
 
Det er uklart hvordan reglene skal anvendes i forbindelse med 
elevarbeid på gård. En ringerunde rundt til distriktskontorene 
avdekker svært ulik fortolkning og dermed veiledningspraksis. 
Også ved kontakt med overordnede instanser, inklusive på 
departementsnivå, blir det tydelig at gården som pedagogisk 
ressurs ligger i en gråsone. Vi har bedt Nasjonalt senter for dyr og 
animalsk mat om å utarbeide retningslinjer for slik virksomhet, der 
kravet til hygiene veies opp mot pedagogiske hensyn. 
 
Konsekvenser for egen praksis 
Det er nok lettere å få et nei enn et ja når en henvender seg til 
distriktskontorene; de som arbeider der vil naturligvis nødig bli stilt 
til ansvar dersom uhellet skulle være ute. Inntil videre blir derfor 

rådet å utvise skjønn, være påpasselig med renhold og ta kontakt 
med myndighetene dersom en kjenner seg utrygg. Det kan også 
være klokt å snakke igjennom problemstillingen med foreldrene og 
evt. få et skriftlig samtykke til det som en ut ifra pedagogiske 
hensyn ønsker å gjennomføre.  
 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
 
 
Dersom en skal bygge eller restaurere et elevlokale på gården, der 
elevenes matlaging vil stå sentralt, lønner det seg å sette seg 
grundig inn i de strengeste hygienekravene. Planene bør legges 
frem for distriktskontoret til forhåndsgodkjenning.  
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Bestemmelser for lokaler 

Hygieneforskriftens kapittel 3 og 4 tar for seg krav til lokaler der 
mat blir håndtert i forbindelse med frambud. Kapittel 4, § 19 og 20, 
gjelder når lokalet ”også brukes som privatbolig” og ”kun brukes 
leilighetsvis”. Her er det runde formuleringer av typen ʺskal være 
egnetʺ osv. Kapittel 4, § 14-18, derimot, inneholder strenge 
bestemmelser. De er beregnet for lokaler der det for eksempel 
foregår håndtering av lett bedervelig mat og/eller 
elevbedriftsproduksjon for salg. Under tar vi med noen av de 
viktigste kravene: 
 
1. Lokaler 
- Vanntette, glatte og vannbestandige flater 
- Håndvask m/blandebatteri, evt. spake 
- Såpedispenser 
- Engangshåndklær 
- Ventilasjon, unngå kondens 
- Adskilt skyllekar 

 
2. Driftshygiene 
- Hund og katt holdes ute 
- Tobakksrøyking 
- Skille rene/urene arbeidsområder 
- Skille rå/tilberedte matvarer 
- Oppvarmet mat holdes v/60 c 
 
Det er mulig å få dispensasjon fra flere av disse kravene (for 
eksempel såpedispenser og engangshåndklær) dersom en har en 
god begrunnelse for å be om det.  
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Forebygging av andre driftsulykker 
 
”Du skal ha tillit til Gud, men binde din kamel”. Som dette 
egyptiske ordtaket sier bør en ha tillit til at det går bra, men 
samtidig ikke være dumdristig og utfordre skjebnen.  
 
Det er en fordel at bonde og lærer sammen går igjennom gården 
med tanke på sikkerhet. Bonden kan lett se seg blind på det han 
kjenner og ut inn, og som egne barn har lært seg å respektere siden 
de var små. For læreren kan en slik runde være en god anledning til 
å bli litt kjent med gården på forhånd og til å forberede elevene på 
hva de møter. Bonde og lærer blir enige om regler som skal gjelde 
for den respektive klasse. Eventuelt kan elevene være med på å lage 
reglene - som bør gjentas ved begynnelsen av hvert besøk inntil de 
evt. sitter i ryggmargen.  
 
 
Husker dere reglene fra i fjor?1  
• ikke løpe etter dyrene; lokke dem til oss 
• hviskestemmer i fjøset 
• ikke røre maskiner og traktor 
• ikke gå vekk uten å spørre; ikke lengre enn vi ser huset 
• ikke gå inn på låven uten voksen (silo) 
• ikke gå til fjæra uten lov 
• ikke gå inn til hesten 
• bare tre om gangen inne hos hønene 
 

                                                 
1 Hentet fra Sletten gård i rapporten ʺGarden som pedagogisk ressursʺ (2000). 

 
 
 
Selv om elevene gjør som de skal kan det skje uforutsette ting. 
Derfor er det fornuftig å gjennomføre tiltak som reduserer farene så 
langt som råd, uten at en begynner å felle trær av frykt for at elever 
som klatrer opp skal falle ned å slå seg. 
  
Sjekkpunkter for elevenes sikkerhet2 
Denne listen er ikke ment som noen fasit på hvilke tiltak som må 
være iverksatt. Igjen må det være en skjønnsmessig vurdering der 
tillit, egen overbevisning og økonomisk handlingsrom holdes opp 
mot hverandre.  
  
Tunet 
• Står redskapen i redskapshus eller oppbevart på annen trygg 

måte? 
• Er kraftfôr-/kunstgjødselpaller stablet slik at de ikke velter om 

en sekk skulle gå i stykker? 
• Er brønner, gjødselkummer og lignende forsvarlig avstengt med 

luke eller gjerde, eller skjermet med klatrefrie rekkverk? 
 
Maskiner 
• Setter du alltid ned lasteapparatet og annet redskap og tar ut 

tenningsnøkkelen når du forlater traktoren?3 
• Trekker du ut støpselet på elektrisk utstyr når du forlater det? 

                                                 
2 Bygger på liste fra ʺBarnas sikkerhet – hva med ditt gårdsbruk?ʺ utgitt av 
Landbruksfilm A/S. 
3 80 % av dødsulykkene i landbruket skjer i forbindelse med bruk av traktor; 29 % 
ved overkjøring og 29 % med ulovlig passasjer. 
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Driftsbygninger 
• Er det barnesikkert stengsel eller deksel ved gjødselpumpeluke? 
• Har låvebrua klatrefrie rekkverk? 
• Er evt. åpne siloer beskyttet med klatrefrie rekkverk? 
• Har alle luker i gulvet solide lokk, og er lokket på plass når 

luken ikke benyttes? 
 
Kjemikalier 
• Er vaskemidler og lignende barnesikkert plassert? 
• Er evt. plantevernmidler innlåst i eget skap? 
• Fjernes helseskadelig emballasje etter bruk? 
 
 
Ansvarsforhold ved ulykker 
 
Generelt kan en si at skolen har ansvaret for det som skjer med 
elevene i skoletiden; inklusive evt. ulykker på gården. Skjer det pga. 
uaktsomhet fra bondes side blir saken en annen. Uansett bør 
ansvarsforholdet avklares mellom gård og skole før ulykken er ute! 
I den forbindelse er det greit å kjenne til følgende typer forsikring 
som kan være aktuelle for elever som arbeider på gården: 
 
1. Ulykkesforsikring 

- Er tegnet av skolen el. skoleverket 
- Gjelder ved hendelig uhell 
- Dekker elever og assistenter 
 

2. Folketrygden 
- Gjelder for elever som skades under skoleaktivitet 
- Utløser mer støtte enn ved f.eks. hjemmeulykker 

3. Ansvarsforsikring 
- Tegnes av bonden 
- Dekker ulykker forårsaket av uaktsomhet 
- Er gjerne bakt inn i andre forsikringer 

 
4. Yrkesskadedekning 

- En yrkesskadeforsikring uten navneoppgave 
- Tegnes av bonden 
- Gjelder når elevene gjør nytte for seg (gråsone!) 
- Størrelsen avhengig av % årsverk elevene er med på/utretter 

 
 
Sluttbemerkning 
I de årene jeg har arbeidet med gården som pedagogisk ressurs, har 
jeg møtt mennesker som befinner seg på hver sin ende av skalaen 
når det gjelder lovlydighet: 
 
En kursdeltager ble oppriktig indignert over at det i det hele tatt ble 
reist spørsmål om hvordan en skulle forholde seg til regelverket. 
Det var jo bare å gjøre akkurat det som sto der, og ferdig med det. 
Forskriftene var laget av kompetente fagfolk til beste for oss alle. 
 
En bonde beskrev hvordan han leide hesten med en vogn full av 
forventningsfulle elever bak. Senere ble han konfrontert med at det 
ikke var lov å gå sånn ved siden av. Han svarte ʺVisse ting er jeg 
villig til å gå i fengsel for. Jeg kjenner den hesten.ʺ 
 
Ett sted mellom disse ytterlighetene må hver enkelt finne sin plass. 
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17 Langsiktig økonomi 
 
Kristina Parow 
 
 
Selv om det ikke skorter på entusiasmen, er det ofte et slit for bønder og 
lærere å oppnå tilfredsstillende økonomiske løsninger på samarbeidet; i sær 
hvis det var snakk om et allmennpedagogisk tilbud. Som på så mange 
andre områder, viser det seg vanskelig å få gehør for at forebyggende arbeid 
må prioriteres.  
 
Jeg vil gjenta oppfordringen fra kapittelet om økonomi i 
oppstartsfasen: La deg endelig ikke vippe av pinnen når du blir 
møtt med ʺja, dette høres flott ut, men det har vi ikke råd til.ʺ  
 

Finansieringen av gården som pedagogisk ressurs er ikke et spørsmål om 
penger, men et spørsmål om bevissthet - og dermed et spørsmål om 

kommunikasjon. 

 
Med dette utgangspunktet som bakteppe, vil jeg under klargjøre 
økonomiske aspekter ved gård-/skolesamarbeidet, i håp om at det 
kan lette hverdagen for modige bønder og lærere som ikke lar seg 
avskrekke. 
 
Avgrensing 
Tips til å skaffe finansiering i oppstartsfasen finner du i kapittel 7: 
ʺHvordan komme i gangʺ. Her tar vi for oss de langsiktige 
økonomiske løsningene som finnes på foretaksnivå, dvs. på 
eksisterende avtaler mellom gårdsbruk og skoler.  Avtaler mellom 

gårdbrukere og kommuner er ikke tatt med. Kommunenivået står 
sentralt i det nylig avsluttede prosjektet i Nord-Trøndelag, og 
prosjektlederen der, Øyvind Lyngstad, er i ferd med å utarbeide en 
tilsvarende oversikt over økonomiske løsninger som involverer 
kommunene.  
 
Overblikk 
Først ser vi på hva slags utgifter vi har å gjøre med. Ved hjelp av en 
stikkordsmessig fremstilling av gårdseksempler1 skisserer jeg så 
løsningsmodellene som avtegner seg. Videre trekker jeg frem 
styrkene og svakhetene ved de ulike modellene, og oppsummerer 
hvilke utfordringer avtaleforholdet innebærer. 
 
Type utgifter 
Oversikten under gir et bilde av de samlede utgiftene knyttet til 
gård-/skolesamarbeidet som går ut over ordinær skole- og 
gårdsdrift. Det er ikke dermed sagt at bonden får/ønsker 
kompensasjon for alle disse utgiftene. 
 
 
 

                                                 
1Hentet fra oppgaven ʺBærekraftig økonomi i gården som pedagogisk ressurs - en 
rammefaktor for undervisningsvirksomhetʺ UMB 05, der jeg bl.a. intervjuet bønder 
og skoleledere ved skolene de samarbeider med. 
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1. Lønnsmidler til bonden og eventuelle medhjelpere. 
 Bør inkludere: 

• Overhead (arbeidsgiveravgift m.m.) 
• Sosiale ytelser (pensjons- og sykelønnsordning) 
• For- og etterarbeid 
 

2. Driftsmidler 
• Leie av lokale 
• Innkjøp av redskap og annet utstyr 
• Større investeringer, evt. avskriving på lån 
• Mat 
 

3. Evt. skyss 
 
Skyss er satt opp som eget punkt, da det i de fleste tilfeller ikke er 
gården som har denne utgiften. 
 
Beskrivelse av løsningsmodellene  
Som det går frem av eksemplene under, kan de eksisterende 
løsningene deles inn på følgende måte: 
 

A. Selvstendig næringsdrivende 
1. Timebasis 
2. Dagsbasis; ʺpakkeprisʺ  

 
B. Ansatt  

1. Ansatt ved én eller flere skoler 
2. Ansatt i kommunen1 

                                                 
1 Blir ikke behandlet her, jfr. avgrensingen til foretaksnivået. 

 
I begge tilfeller kan bonden være hel- eller 
deltidsansatt 

 
A.  Selvstendig næringsdrivende 
De bøndene som velger å være selvstendig næringsdrivende, har 
som regel direkte avtaler med den enkelte skole. Som vi skal se 
under, finnes det kombinasjonsløsninger av timebetaling og 
ʺpakkeprisʺ. 
 
Eksempel 1: Gunnar Alstad, Skatval 
 Tar imot 5 gutter fra naboskolen i 6./7. klasse én dag i uken og fire 

dagsbesøk i året av hel klasse (2. og 5.). Får timelønn som 
lektorvikar; dvs. 257,- kr. timen. Kan sende regning på direkte 
utgifter 

 Tar imot en hel skoleklasse (5.) fra annen skole én dag i måneden. 
Får 350,- kr timen. 

 
Gunnar har kunnet tillate seg å sette opp lønnen når andre skoler 
har henvendt seg fordi han har opparbeidet seg et så godt rykte at 
tilbudet har blitt ettertraktet. Han har måttet si nei til flere skoler 
som har meldt sin interesse. 

 
Eksempel 2: Ole Einar Ness, Verdal 

• Tar imot hel småskoleklasse fra Ness oppvekstsenter én 
dag i uken. 

• Får 182,- kr. timen, dvs. som faglærer; inkl. 2 timer per 
undervisningsdag til for- og etterarbeid (har ikke formell 
pedagogisk kompetanse). 
- utgjør ca. 300 timer i året; tilsvarende en 15 % stilling. 
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• Kan sende regning på inntil kr. 20.000,- i året for dekking 
av direkte utgifter. 

 
Ole Einar har inngått avtale med oppvekstsenteret (skolen) som 
gjelder til 2009. Den inneholder en målsetting om at han skal opp i 
timetall tilsvarende en 40 % stilling, bl.a. ved også å ta imot 
barnehagen som hører til oppvekstsenteret. 
 
Eksempel 3: Anne og Leif Grutle, Sveio 

• Tar imot elever med spesielle behov tre dager i uken fra 
9 ulike skoler. Dette utgjør 29 timer i uken. 

• Paret får 385,-/430,- kr per time per elev (barne-
/ungdomstrinnet); dvs. det samme som det ville koste 
kommunen å lønne Anne dersom hun arbeidet i skolen 
(adjunkt). Får i tillegg 550,- kr. per elev per dag dersom 
de kommer uten assistent. 

• Får 100,- kr. per elev per dag i leie. 
• Tar imot vel 11 klassebesøk i året (to klasser fra to ulike 

skoler). Anne og Leif får 250,- kr. per time på deling. 
 
Timeprisen for enkeltelevene inkluderer utgifter de har til 
overhead, privat pensjonsordning1 og sykelønnsordning2. Den 
inkluderer også for- og etterarbeid. 
                                                 
1 Da Anne sluttet å være ansatt i skoleverket, måtte hun ut av Statens 
pensjonskasse (det blir man ʺstraffetʺ for: antall yrkesaktive år deles på 40 i stedet 
for 30). Hun og Leif har nå en felles privat ordning knyttet til samlet gårdsinntekt 
uavhengig av type produksjon. 
2 Som privat næringsdrivende får man 65 % av inntekten fra 17. dag. Ønsker man 
100 % fra dag 1, som i Anne og Leifs tilfelle, kan dette kjøpes av trygdekontoret. 
Med en årsinntekt på kr. 300 000,- innebærer det en utgift på kr. 5.200,- i halvåret. 
 

 
Foto: Anne Grutle 
 
 
B. Ansatt på én eller flere skoler 
 
Eksempel 4: Torny og Jostein Trøite, Levanger (deltidsansatte) 

• Tar imot 15 klasser tre ganger i året hver fra barneskole 
og 4-7 enkeltelever fra ungdomsskole én dag i uken. 

• Jostein ansatt i 20 % stilling ved barneskolen (får 
lektorlønn), Torny ansatt i 13 % stilling ved 
ungdomsskolen (får adjunktlønn). Lønnen inkluderer 
for- og etterarbeid. 

• Får husleie fra skolene og kan levere regning for direkte 
utgifter. 
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Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
Barneskolen måtte si opp Jostein pga. pengemangel. Det skapte en 
spontan mobilisering blant elever, foreldre og lærere. Skolen har 
greid å ansette ham igjen og Jostein tror avtalen står sterkere nå enn 
før denne mobiliseringen. 
 
 
Eksempel 5: Sidsel Sandberg, Nannestad (heltidsansatt) 

• Tar imot skoleklasser 12-15 uker i året og grupper av 
enkeltelever resten av skoleåret. 

• Får full lærerlønn fra skolen med noen tilleggsgoder pga. 
stort ansvar og belastende arbeidssituasjon; for eksempel 
ingen pauser (bl.a. 3 ukers avspasering). 

• Skolen finansierer sammen med Aetat i tillegg en 
assistentstilling på gården. 

• Får 24.000,- kr. i ʺelevkontingentʺ per år av skolen 
(overført fra kommunen) til å dekke faste utgifter på 
strusset. Mat fra gården ikke inkludert. 

• 10-årig avtale. 
 
 
Tidligere var det kommunen sentralt som utbetalte 
ʺelevkontingentenʺ, nå er denne utgiftsposten overført til skolen. 
Sidsel frykter at elevkontingenten og assistentlønnen, (begge deler 
forutsetninger for virksomheten) kan være noe skolen vil se seg 
nødt til å skjære ned på i en presset økonomisk situasjon og dermed 
ikke ønske å forlenge avtalen. Selv om hennes lønn er uantastelig, er 
altså ikke det pedagogiske tilbudet på gården sikret gjennom fast 
ansettelse. 
 
 
Eksempel 6: Anne og Leif Grutle, Sveio (se også eks. 3) 
Da de begynte med pedagogisk virksomhet på gården for syv år 
siden, var Anne ansatt ved én skole. Etter hvert som tilbudet 
omfattet flere skoler ble hun ansatt ved disse. Før hun gikk over til å 
være selvstendig næringsdrivende hadde hun 9 ulike arbeidsgivere. 
 
Styrker og svakheter ved modellene 
Fordelene og ulempene ved å være selvstendig næringsdrivende for 
den som tilbyr et pedagogisk opplegg på gården er (fordelene og 
ulempene ved å være ansatt er tilsvarende motsatt): 
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MINUS: 
 
1. Man får ikke sykepenger fra første dag med mindre man betaler 

for en mer omfattende sykelønnsordning. 
2. Man får ikke være med i Statens pensjonskasse. 
3. Det oppstår en større avstand til lærerkollegiet, noe som kan 

redusere skolens eierforhold til virksomheten (se pkt. 2 neste 
side). 

4. Ingen automatikk i at for- og etterarbeid, overhead og sosiale 
ytelser er inkludert i lønnen. 

 
PLUSS: 
 
1. Når bonden samarbeider med flere skoler og ikke har noen 

avtale med kommunen. Det blir da mindre administrasjon som 
selvstendig næringsdrivende. Det er dessuten lettere å operere 
med én pris overfor de ulike avtalepartene.  

2. Når en av de involverte fra gården er ufaglært. En vil kunne 
omgå begrensningen som ligger i at skolen ikke har lov å gi sine 
ansatte skikkelig betalt dersom de er ufaglærte. Per i dag må 
skoleledere som ønsker å gi bonden uten formell pedagogisk 
kompetanse en anstendig lønn begå lovbrudd (jfr. Ness 
oppvekstsenter). 

3. Det kan gi en større følelse av helhet og frihet å være sin egen 
arbeidsgiver uavhengig av type produksjon på gården, enten 
den er agrar eller pedagogisk.    

 
Som selvstendig næringsdrivende er det forskjell på hva bøndene 
får/krever kompensasjon for. Skalaen går fra ren timepris som ikke 
inkluderer annet enn brutto lønn for den enkelte 

undervisningstime, til en pakkepris som inkluderer ʺaltʺ (overhead, 
sosiale ytelser, for- og etterarbeid, leie osv.). Det er glidende 
overganger mellom de ulike nivåene. 
  
 
Overordnede kommentarer til de ulike løsningsmodellene 
 For en økonomisk avtale på foretaksnivå, er valget av tilknytning 

til skolen for bondens del (selvstendig næringsdrivende eller 
ansatt) avhengig av: 
1. hvor mange skoler han/hun samarbeider med (jo flere, jo mer 

krunglete å være ansatt). 
2. bondens formelle kompetanse (urettferdig og lite lønnsomt å 

være ansatt dersom ʺufaglærtʺ). 
 Som selvstendig næringsdrivende er det spesielt viktig å ta 

stilling til hva en selv mener lønnen bør inkludere og å få bakt 
dette inn i prisen som avtales med skolen. 

 Så lenge skolene ikke er pålagt å ha et samarbeidsforhold til en 
gård, vil samarbeidet med gården stå i fare for å bli en 
salderingspost på skolebudsjettet, uavhengig av om bonden er 
ansatt eller selvstendig næringsdrivende.  

 
 
Hvordan sikre økonomisk stabilitet? 
Det som kan forebygge at skolen ikke synes de har råd til å fortsette 
samarbeidet med gården er: 
 

1. Langsiktige avtaler. 
2. At skolen, inklusive foreldrene, får et eierforhold til 

virksomheten på gården. Det kan en arbeide mot gjennom å: 
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• Bidra til at gårdsvirksomheten blir skolens valg 
• Få gårdsarbeidet inn på time- og virksomhetsplaner 
• Inkludere lærerne i utviklingen av det pedagogiske 

opplegget på gården; ferdigtygde løsninger virker 
passiviserende. 

• Oppmuntre til at foreldremøter og arbeidsseminar for 
lærerne avholdes på gården. 

• Invitere foreldrene med på festene som barna feirer på 
gården (julegrøt på låven osv.) 

• Invitere lærere og foreldre til velorganiserte dugnadsøkter 
på gården. 

• Knytte lærere og foreldre nærmere til gården gjennom 
direkte salg av jordbruksprodukter. 

 
3. God formidlingsevne overfor nærmiljø og myndigheter (se 

kapittel 8: ʺPresentasjonsteknikkʺ) 
4. Men først og sist: Å utvikle et knallgodt tilbud på gården som 

gjør at det lyser av barna når de kommer hjem/tilbake på 
skolen. Da vil skolen kunne oppleve at den ikke har råd til å 
kutte ut samarbeidet. 

 
Økonomi som motiv for å starte opp? 
Etter vår erfaring er ikke økonomien i seg selv en vesentlig 
beveggrunn for at bønder som ønsker å etablere et forpliktende 
pedagogisk samarbeid med skolen, selv om alle ønsker å få betalt 
for det de gjør. For dem som satser på mer uforbindtlige besøk og 
grønn omsorg ser det ut til å forholde seg annerledes.1 
                                                 
1 Meistad/Fjeldavli (2004): I spørreundersøkelsen ”Grønn omsorg og Inn på tunet” 
oppgir 61 % at utsiktene til økt inntekt er et hovedmotiv for å begynne med ”Inn 
på tunet”-virksomhet. Bare 4 % av dem tar imot skoleklasser. 

Kanskje er det slik at jo mer tilbudet går i retning av terapi eller 
uforbindtlige besøk, jo tyngre oppleves arbeidet og jo større 
betydning får dermed det økonomiske vederlaget. Og omvendt, at 
bønder som ønsker å etablere et forpliktende, allmennpedagogisk 
samarbeid med skolen i større grad gjør dette ut ifra en 
energigivende begeistring for arbeidet, som i sin tur gjør at 
økonomien kommer litt mer i bakgrunnen.  
 
Økonomi som motiv for å fortsette? 
Det ser heller ikke ut til å være den ekstra inntekten som gjør at 
bøndene synes det er meningsfullt å arbeide med elever på gården2. 
I følge Krogh3 ”… blir (det) stadig mer tydelig at gården som 
læringsarena først og fremst dekker samfunnets og elevenes behov, 
og ikke er enda et innadskuende innspill fra landbruksnæringen om 
ekstra inntekter”. 
 
Interessant i denne sammenheng er det også å skjele til 
levekårsundersøkelsen for landbruksbefolkningen 2002. På 
spørsmål om årsaken til at man driver gård, svarer hele 85 % at 
gården gir en god ramme for barnas oppvekst, mens bare 17 % 
oppgir inntektsmulighetene som motiv (Løwe, 2004).  
 
 
 

                                                 
2 Jfr. intervjuene i ʺBærekraftig økonomi i gården som pedagogisk ressurs - en 
rammefaktor for undervisningsvirksomhetʺ. Dette avviker fra Nergård og Verstads 
rapport nr. 2 (2004), der det hevdes at aktørene først vil oppleve GSPR som en 
ressurs når det gir økonomisk nytteverdi. 
3 Krogh, E. (2004): Utkast til i bok om GSPR: ʺ Levende læring – gården som 
læringsarenaʺ, IMT, UMB.  
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Økonomi som begrensende faktor? 
Det ser ut til at bøndenes opplevelse av å gi noe verdifullt til barna 
gjennom virksomheten, samt en rekke andre goder forbundet med 
GSPR, reduserer betydningen av økonomien som rammefaktor. 
Mer om dette i kapittel 3.  
 
For skolelederne øker opplevelsen av økonomien som begrensende 
faktor i takt med omfanget, eller ønsket omfang av samarbeidet. Jo 
større andel av budsjettet samarbeidet med gården krever, jo mer 
må det til for å forsvare prioriteringen internt og overfor foreldre. 
Her spiller den pedagogiske kompetansen på gården en stor rolle. 
Jeg er likevel blitt overrasket over hvor suverent mange skoleledere 
argumenterer for å belaste eget budsjett med denne utgiftsposten.  
 
Undersøkelsene i dette feltet har frem til nå hatt hovedfokus på 
gårdbrukersiden. Det er grunn til å se nærmere på om grunnskolen 
er så lutfattig og vingestekket som mange vil ha det til, eller om det 
mer et spørsmål om vilje og fantasi? Å avklare skolens økonomiske 
handlingsrom er en nødvendig forutsetning for å komme videre 
med hensyn til finansieringen av GSPR.  
 
Bondens avtalepart: skolen eller kommunen? 
Den vanligste avtaleparten per i dag for gårder som har et 
allmennpedagogisk samarbeid med skolen, er skolene selv1. Den 
nye kommunestrukturen, der skolekontor forsvinner og 
myndigheten blir delegert ned til selvstyrte skoler, gjør det 

                                                 
1 ʺInn på tunetʺ-veilederen fra Norges vel (2002) er rettet inn mot avtaler mellom 
gårdsbruk og kommuner. Når det gjelder tips til hva en avtale bør inneholde, er 
det likevel mye å hente her.  

vanskelig å få til en avtale med kommunen. Det er grunn til å 
spørre seg om det i det hel tatt er ønskelig.  
 
Lokal forankring og lokalt eierskap kjennetegner levedyktige 
prosjekter2. Skolenivået er mer lokalt enn kommunenivået. Kunne 
en tenke seg at lærere og foreldre fikk et sterkere eier- og dermed 
ansvarsforhold til samarbeidet med ʺsinʺ gård når avtalen ble 
inngått mellom dem selv og bonden; når den pedagogiske 
virksomheten på gården var avhengig av deres egne prioriteringer 
og engasjement? 
 
Et annet moment som taler for å ha skolen som avtalepart, er at 
kommuneledelsen kan synes mer ustabil. Jo færre myndigheten er 
fordelt på, jo mer sårbar blir den pedagogiske virksomheten på 
gården når det skjer utskiftinger og omorganiseringer på det nivået 
som har stilt midler til disposisjon.  
 
Konklusjon og fremblikk 
En forutsetning for at gårder oppnår tilfredsstillende avtaler med 
skolene ser ut til å være at minst en av gårdsfolket har pedagogisk 
kompetanse. Det viser behovet for kompetansegivende 
etterutdanningskurs. Det ville være ønskelig om bestått 
etterutdanningskurs kunne være del av en sertifiseringsordning. 
 
Bøndene som har fått til gode avtaler har til dels gått en lang og 
tornefull vei før de kom så langt, med mye prøving og feiling. Et 
veiledningsorgan for bønder og lærere som eksplisitt ønsker å 

                                                 
2 Krogh, 2004. 
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etablere et forpliktende allmennpedagogisk samarbeid1, ville 
innebære en lettelse for dem som kommer etter.  
 
Skolen pålegges av Utdanningsdepartementet å utnytte nærmiljøet 
og å trekke inn lokale medspillere i undervisningen. En logisk 
konsekvens ville være at det også ble åpnet for å lønne såkalte 
ʺufaglærteʺ, i dette tilfellet bonden med spisskompetanse på det 
som skal foregå på gården, på lik linje med skolens egne lærere. 
Dette kunne kvalitetssikres med krav til fullført 
etterutdanningskurs.   
 
Det har utviklet seg ulike modeller som fungerer for den enkelte 
gård og skole. Men, som for all annen etablerervirksomhet, må den 
som vil gi seg i kast med Gården som pedagogisk ressurs, være 
forberedt på en pionerfase med en viss grad av økonomisk 
usikkerhet. På nasjonalt hold må arbeidet med å bedre 
rammebetingelsene fortsette, slik at det blir lettere både å komme i 
gang med gård-/skolesamarbeidet og å sørge for kontinuitet i 
virksomheten.  
 
Likevel tror jeg det er størst økonomisk bærekraft i en mest mulig 
lokal forankring av samarbeidet med gården. Mens jeg tidligere har 
vært blant dem som har ropt høyest om behovet for et sterkt 
kommuneledd mht. finansiering2, heller jeg mot at eierskapet, og 
dermed ansvarsfølelsen, bør ligge hos foreldre og lærere ved 
samarbeidsskolen. Ingen ting kan vel virke mer mobiliserende enn 
å oppleve på nære hold hva gården betyr for barna. 
                                                 
1 For dem som i hovedsak ønsker å satse på ʺGrønn omsorgʺ, er det opparbeidet 
ekspertise som forvaltes av Norges Vel. 
2 Parow 2000: Rapporten ʺGarden som pedagogisk ressursʺ, s. 45 og 53. 
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18 Presentasjon av eksempler 
 

Linda Jolly
 
Det er etter hvert mange gårder og skoler som har lang erfaring i gård-
/skolesamarbeid. Vi har forsøkt å velge ut 3 gårder som representerer arbeid 
med forskjellige alderstrinn, med forskjellige pedagogiske tilbud og 
forskjellige økonomiske løsninger. Mens økonomien til disse prosjektene ble 
behandlet i kapittel 17, vil vi her gi et bilde av hvordan prosjektene har 
blitt utviklet og hvordan de ser ut i dag. Gjennom intervjuer med både 
bonden og  deres samarbeidspartnere i skolene håper vi at de konkrete 
eksemplene kan være en hjelp for andre som overveier lignende tiltak. 
Intervjuene ble gjennomført i 2004. En kort og skjematisk beskrivelse av 
gården presenteres før intervjuene. 
 
Portrett av Hegli gård 
 

Foto: Linda Jolly 

Beliggenhet: I Nannestad kommune (like ved Gardermoen). 
Gården ligger to kilometer fra Nannestad sentrum hvor skolen 
også ligger. Den ligger i et området som er forbeholdt landbruk, 
omkranset av gårder i drift. Dette er gammelt ravinelandskap 
med leirjord. 

 
Driftstype: På Hegli er det økologisk melkeproduksjon med 
tilhørende kjøtt. 140 mål fulldyrket, 30 mål som beites, 30 mål 
hagaskog/løvskog.  

 
Dyr på gården: Melkekvote på 15 årskyr med påsett (64.000 
liter). Kyrne bedekkes med oksen. Gjess, høns (30), gårdskatter 
og en Newfoundlender hund. Gammelhesten ga seg i 2005 og 
det letes etter etterfølgeren. Planer om å skaffe gris. 

 
Driftsbygning: Bygningene ligger rundt et gammel firkant tun. 
Våningshuset er en midtkammerbygning fra slutten av 1700 
tallet. Mot nord er et bryggerhus, lokalt kalt ʺstrussʺ. Det er 
dette hus som er base for elevene. Vest for strusset ligger 
stabburet, deretter følger nye løsdriftsfjøset. Syd for dette huset 
ligger gamle fjøset som er bygget inntil den gamle låven i 
vinkel. Det gamle fjøset settes nå i stand med tanke på videre 
utvikling av elevprosjektet. 
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Produkter: I tillegg til melk og kjøtt, produserer elevene egne 
grønnsaker og holde høner for sine måltider. Overskudd fra 
kjøkkenhagen selger elever i en såkalt elevbedrift. 
 
Mennesker på gården: Etter mannens død, driver Sidsel gården 
alene, med hjelp av avløsere og iblant praktikanter. Hennes mor på 
92 år bor på gården og datteren og barnebarn er på vei til å flytte 
inn i det nye kårbygning (halmhus). 
 
Historikk og fortidsminner: Gården ble ryddet tidlig i yngre 
jernalder. Hovedbygning har en verneklausul. 
 
Pedagogisk tilknytning: Nannestad ungdomsskole er 
samarbeidspartner. Skolen benytter gården som pedagogisk arena 
hele året med unntak av noen få dagers avspasering. Elevene er på 
gården fra 8:45 til 13:50 hverdag, aldri mindre enn en uke om 
gangen. Hvert klassetrinn har klassevis en uke på gården hvert år 
(8, 9. og 10. klasse.) I de øvrige ukene kommer elever som ønsker å 
få sin undervisning på gården. Da har de med seg ukeplaner og 
veksler mellom teori og praksis 
 
 
Pedagogiske særtrekk: Hovedtanken i dette prosjektet er at elevene 
skal få mulighet til å se sammenhengen i årssyklusen. - så, høste, 
konservere, lage mat, dele måltiden med hverandre, så å si fra jord 
til bord. Dette gjelder også saging av trær i skogen til oppvarming 
og steking av brød i bakerovn, fra ull til strikkplage. Frøsanking 
(arbeider med hest, med veving osv.) De lange linjene. 
Inntekt fra pedagogisk virksomhet (timelønn, driftsmidler, 
lønnsavtaler, osv.): Full lærerstilling pluss noe til administrasjon. 

En 10 års avtale med kommunen gir 25.000 per år til dekning av 
faktiske utgifter i tilknytning til elevenes opphold på gården. Skolen 
betaler den maten som må kjøpes inn i tillegg til gårdens produkter. 

 
Støtte underveis: Strusset ble finansiert med 200.000 fra 
skolesjefens budsjett og 150.000 i investerings tilskudd (SND). 
Resterende (200.000) ble dekket av privat lån i banken. 
Bedriftsutviklingsmidler fra Innovasjon Norge for å videreutvikle 
samarbeid med skolen. (400.000 over 2 år) 
 
 
 
 
 
Intervju med Sidsel S. Sandberg på Hegli gård i Nannestad 
– des. 04 
 
Hvordan begynte deres pedagogiske arbeid på gården? 
 
Ja, man får en idé. Jeg underviste ungdomsskoleelever og brakte 
hele tiden ting med til skolen for at elevene skulle se, for eksempel 
meitemark, grønne blad og vekster om sommeren og greiner fra 
trærne om vinteren.  Da var det jo en nærliggende tanke å flytte 
elevene til gården, istedenfor gården til skolen. Jeg hadde hørt om 
BU - midler som man kunne søke for å utvikle en idé.  I 1996 ble 
søknaden om midler til å til et forprosjekt innvilget.  Siden høsten 
2002 har jeg hatt 100 % lærerstilling her på gården. 16-18 klasser er 
her en hel uke hver i året. De øvrige ukene er brukt til elever som 
har behov for, og ønske om, å være her mer. 
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Her har jeg en oversiktsside fra søknaden som jeg sendte den 
gangen. Det nevnes tre viktige grunner for å prøve noe slikt: 1) 
elevenes mangel på kunnskap om livsgrunnlaget 2) mangel på 
sammenheng mellom teori og praksis 3) mange elever er passive, 
uengasjerte og skoletrette.  
 
Hvor mange fra gården er involvert? 
  
Det er jeg - og det var min samboer, Hans Johan som døde for to år 
siden. Hans engasjement gjorde at prosjektet kom i stand. I dag har 
jeg en assistent i 89 % stilling og en avløser på 50 %. I blant har jeg 
stor glede av praktikanter som er her for kortere eller lengre 
perioder. 
 
Kan du beskrive hvordan en typisk økt på gården foregår? 
 
Elevene samles i ”Strusset” kl. 9:00 (Strusset er det lokale navnet på 
det gamle bryggerhuset som ble fullrestaurert med kjeller til 
skolens formål). Det er laget te, det ligger et dagsprogram på bordet 
ved hver kuvert i tillegg til noe de skal lære å kjenne den dagen (for 
eksempel, blad fra planter, jordtyper osv.). Et tema som har å gjøre 
med samfunnsfag eller litteratur blir også nevnt eller lest. Så deles 
elevene opp i 10 grupper av 3 (iblant 2). Lærerne som kjenner 
klassen har kommet med forslag til inndeling. De går til sine 
arbeidsoppgaver med eller uten veileder (de mest selvstendige 
uten, de som må ha hjelp med en av de voksne). Kl. 11:15 er det 
middag som en gruppe har laget. Matklokken ringer og alle 
kommer inn. Elevene serverer en to retters middag med 
hovedsakelig produkter fra gården. Etter middagen blir alle 
oppgaver og grupper evaluert. Så får de nye oppgaver og arbeider 

igjen til kl. 13:40. De kommer inn igjen til saft, loggskriving (m. 
værobservasjoner og oppgavene), og en ny runde med evaluering. 
Kl. 13.50 drar de fra gården. 
Finnes det en differensiering i opplegget på gården mellom det 
allmennpedagogiske og det individuelt tilpassete opplegg? 
 
Opplegget på gården med allmennpedagogikk gir oss mulighet til å 
differensiere opplegget for de ulike gruppene. De meste 
ressurssterke klarer seg med den skriftlige veiledningen og litt 
oppfølging av og til, mens andre trenger enklere oppgaver og en 
veileder ved sin side hele tiden. 
Vi kaller det siste ”skulder-ved-skulder-pedagogikk” Gårdens 
arena gir rom for avstand mellom gruppene slik at de ikke 
forstyrrer hverandre.  
 
I arbeidet med elever som har tilpassete opplegg de øvrige ukene, 
deles elevens økter slik at i løpet av en uke har de minst to økter 
med teori, to med teori og praksis hvor teori blir knyttet direkte opp 
til praktiske oppgaver, og resten blir da økter med rent praktisk 
arbeid. Da er det færre elever, gjerne fra forskjellige klassetrinn, 
helst ikke mer enn 15 elever. 
 
Kan du gi noen eksempler på de øktene hvor praksis og teori henger 
umiddelbart sammen? 
 
Ja, for eksempel skal elevene finne ut hvor mange kilo kraftfôr en 
ku trenger pr. dag. De teller bøtter, veier innholdet(og trekker fra 
vekten av bøtten), multipliserer og får et døgns forbruk. Eller de 
finner ut hvor mange kilo fôr finnes på en palle. Men også 
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matlaging er både teori og praksis. Mange elever har lite forhold til 
måleenhetene som brukes til matlaging. 
 
Hvilke betydning har måltidene på gården? 
 
Måltidene er et uunnværlig mål for aktivitetene på gården. De 
arbeider med tanke på at snart ringer matklokken. Det er også en 
synliggjøring av nytten av arbeidet. Det sosiale fellesskap rundt 
bordet kan heller ikke vurderes høyt nok. Måltidene er også en 
belønning – sammen med evalueringen. De fleste synes at maten er 
god. 
 
Hvordan er lærernes engasjement i prosjektet? 
 
Klassestyrerne kommer med sine klasser og er til stor hjelp ved 
inndelingen i grupper. De deltar som veiledere i aktiviteter de føler 
seg mest hjemme i..  De fleste uttaler at de har stor nytte av å se 
elevene fra andre sider, og er positive og ser verdien av prosjektet. 
Noen reserverer seg og vikarierer for andre som trives ekstra godt 
på gården. 
  
Hvordan er foreldrenes/besteforeldrenes engasjement i prosjektet?   
 
Besteforeldrene er inviterte til det avsluttende festmåltidet i 10. 
klasse, en fredag i januar/februar etter en hel uke av forberedelser 
fra klassens side. De uttykker takknemlighet over invitasjonen og 
gleder seg over elevenes innsats og omsorg. Foreldrene til de elvene 
som har tilpassete opplegg på gården er ofte invitert på fredager. 
Mange gir uttrykk for at deres barn har veldig glede av dette.  
 

Hva er tankene bak dagens opplegg og oppgaver dere velger? 
 
Personlig er det viktig for meg at elevene får en anelse om hvordan 
ting henger sammen og en grunnleggende forståelse for 
matproduksjon i verden. På gården går de fra den ene oppgaven til 
den neste, for eksempel fra skog til ildsted, fra såing av frø til 
grønnsaker, fra jord til bord og tilbake igjen, fra gras til melk og 
kjøtt, fra matrester til egg og gjødsel. Alt dette må man ha innsikt i 
for å drive en gård. 
 
Har du en formell utdannelse som du tror har vært viktig for utvikling av 
prosjektet? 
 
Ja, jeg er adjunkt med mellomfag i sosialantropologi og etnologi og 
grunnfag i filosofi. Det gir en litt utsyn i verden. Det er interessant å 
lese om hvordan barn oppdras til voksne mennesker i ulike 
kulturene. 
 
Har du møtt problemer ved å få anerkjennelse for real kompetanse og 
tilsvarende kompensasjon for det pedagogiske arbeidet? 
 
Nei. 
 
Hvilken veiledning og oppfølging har dere hatt underveis? 
 
Jeg hadde prosjektet ”Levande Skule” ved Kristina Parow og Linda 
Jolly i ryggen under utviklingen av tilbudet til skolen. Det var viktig 
å ha allierte som forsto hva man ville og noen som kunne være med 
i samtaler med landbrukskontoret, skoleledere, kolleger. Spesielt vil 
jeg nevne nåværende landbrukssjef Marit Sand på 
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landbrukskontoret, daværende skolesjef Kjell Hovde og inspektør 
Mette Kristiansen ved Nannestad ungdomsskole. I den senere tid 
har jeg også fått mye hjelp av Maria Bjune i Norges Vel.  
  
Ser dere behov for en organisasjon eller veiledningstjeneste som kan yte 
assistanse til dere eller andre som starter opp? 
 
Ja, det gjør jeg. Jeg tror ikke jeg hadde fått dette til uten Levande 
Skule. Det var et sterkt medvirkende faktor. Det ga tyngde til 
søknader og fremstillinger.  
 
Har dere merket ringvirkninger i nærmiljøet, som for eksempel større 
interesse i gårdsdriften, forespørsel om produkter, osv.? 
 
Det er mange positive tilbakemeldinger, men det er vanskelig å vite 
om interessen for jordbruk generelt øker; om søkning til 
landbruks/naturskoler øker, om forståelsen for en rettferdig 
matproduksjon øker, om forståelsen for kortreist mat øker. Men jeg 
tror bygda generelt har fått øynene mer opp for disse spørsmålene. 
Salg av produkter fra egen gård krever nok mer konkret 
markedsføring i tillegg, noe jeg arbeider med. 
  
Hvordan har samarbeidet med kommunen fungert? 
 
Samarbeidet med kommunen har fungert meget bra, men jeg måtte 
kjempe lenge for å beholde en assistent.  Det fantes stor forståelse 
og støtte i utgangspunktet. Jeg fikk en 10 års avtale for bruk av 
gården til skoleformål.  
 
Hvordan har dere markedsført prosjektet? 

 
Det var ikke aktuelt å markedsføre prosjektet siden jeg var ansatt på 
skolen og bare flyttet arbeidsplassen min til gården. 
 
Ser dere noen mørke skyer i horisonten? 
 
Avtalen med kommunen løper ut i 2007. Jeg blir også eldre. Men jeg 
arbeider nå med et utviklingsprosjekt der vi blant annet tenker på 
videre drift og samarbeide med skolen etter 2007. Det er også 
nødvendig å beholde en veldig dyktig og innarbeidet assistent. 
Nedskjæringer/nedleggelse pga. kommuneøkonomien er alltid en 
trussel for prosjektet. 
  
Hva er deres ønsker og drømmer for prosjektet? Er det noe du trenger for å 
forbedre undervisningen på gården? 
 
Jeg ville gjerne fått til elevbedrifter i tilknytning til gården og 
gårdsdriften. Vi kunne for eksempel selge et overskudd av elevenes 
grønnsakproduksjon i lokalsamfunnet for å synliggjøre elevenes 
innsats. I år har vi levert grønnsaker til en lokal butikk med en 
plakat om at folk kan forsyne seg mot et lite bidrag til neste års frø. 
Butikken syntes at dette var bra og elevenes arbeid blir mer synlig. 
 
Jeg arbeider også med et nettsted som kan synliggjøre 
matproduksjon lokalt, nasjonalt og globalt. Nettstedet håper jeg skal 
kunne knytte skolen og gården tettere sammen. 
 
Jeg drømmer om et drivhus for å gjøre oppal av planter om våren 
bedre, og kanskje kunne dyrke egne tomater.  
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Samarbeid med praktikanter og andre ressurspersoner må også 
utvikles videre. 
 
Hvis dere skulle gi noen råd; hva er det viktigste for dem som 
ønsker å starte opp med et prosjekt som dette? 
 
For meg er det viktig å være engasjert i helheten. Å kunne formidle 
helheten på gården og i matproduksjon i det hele tatt, er svært viktig.   
 
Elevene må være inndelt i små grupper. Ting må legges slik til rette slik at 
elevene har noe nyttig å gjøre hele tiden. Det må finnes en base for deres 
opphold. Man må hele tiden tilstrebe at elevene kjenner de er i seriøs 
arbeidssituasjon, der det kreves et visst tempo og målet er helt klart 
definert. Med andre ord; at elevene får tilgang til virkeligheten. Samtidig 
må man streve for at elevene skal oppleve arbeidsfellesskap og arbeidsglede. 
 
 
Intervju med rektor Rolf Alkvist og inspektør Mette Kristiansen 
ved Nannestad Ungdomsskole 
16.12.04 
 
 
Hvor lenge har dere samarbeidet med gården? 
 
Samarbeidet begynte i 1997, sammen med innføring av 
Læreplanverk ’97. Fra april det året var et forprosjekt klar.  
 
Hvordan oppsto samarbeidet? 
 

Det var Sidsel Sandbergs idé. Hun hadde studert L’97. Hun så 
muligheten for at dette kunne bli skolens valg. Vi måtte tenke på 
nye måter å organisere skole og få inn også periodeundervisning. 
Skoleåret ble delt i tre og samarbeid med Hegli gikk inn der. 
Rektoren var imot men det var to i tillegg til Sidsel som gikk sterkt 
inn for det – Willy Rud og Mette Kristiansen. Det var mulig å 
integrere mange fag i prosjektet. 
 
I november ’97 bevilget kommunestyre 200.000 kr til prosjektet og 
Sidsel fikk en lånegaranti på 300.000. Det ble laget en bindende 
avtale med kommunen frem til 2007. Nå må vi begynne å tenke på 
et ny forprosjekt for å dokumentere det som har skjedd og 
forberede en ny avtale. Rektoren, Sidsel og trinnledere skal ta fatt 
på dette arbeidet. 
 
Brukes gården til tilrettelagte opplegg og allmennpedagogiske opplegg? 
 
Ja, den brukes til begge deler. Alle klasser på skolen (5-6 parallell 
klasser på hvert trinn) har en uke på Hegli hvert år. I tillegg var det 
mellom 40 og 50 elever i løpet av fjoråret som hadde tilrettelagte 
opplegg på Hegli. De fleste av disse var på gården mellom 14-21 
dager, men noen var der i 8 uker. 
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Foto: Sidsel S. Sandberg 
 
 
Hvilke fag er integrert i arbeidet på gården? 
 
Nesten alle fag er integrert i arbeidet på gården. Heimkunnskap, 
norsk, natur og miljø, kroppsøving historie, matte samfunnsfag – 

alle disse fagene er inkludert. Vi må arbeide mer med forberedelse 
og bearbeidelse av de ukene slik at elevene får enda større faglig 
utbytte av det. 
 
Legger skolen vekt på målsetningene i den generelle delen av L 97 når det 
gjelder elevenes arbeid på gården? 
 
Ja, vi legger stor vekt på målene i den generelle delen av L’97. (Nb. 
Den generelle delen av læreplanen er det samme i 
”Kunnskapløftet”) 
 
Er gården blitt en arena for prosjektarbeid eller elevbedrift? 
 
Ja, begge deler. Det er en elevbedrift i skolehagen.  Gjestebudet i 10. 
klasse hvor besteforeldrene blir invitert er et prosjekt. 
 
Kan lærerne merke noen effekt på elevenes læring? ...på deres sosial 
omgang med hverandre? ...på deres holdning til skolen og andre aspekter 
av deres daglig liv? 
 
Vi har laget en undersøkelse for skoleåret 2003-2004 som er svært 
enkel, men den ga oss en tilbakemelding fra elevene, lærerne og 
foreldrene. Dette gjelder de elevene som velger å være på Hegli 
utenom den uken hvor de er sammen med klassen. Det er en form 
for tilpasset opplæring hvor de har både praktiske og teoretiske 
økter i løpet av uken.  
 
Elevene svarer selv at de har det bra eller svært bra etter dagene på 
Hegli (80 %). I tillegg til meget god trivsel sammen med de andre 
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elevene, mener 80 % at de gjør en god innsats i teoritimene og i det 
praktiske arbeidet. 
 
Setter lærerne/assistentene selv pris på dagene på gården? 
 
Vi har igjen undersøkelsen fra lærernes bedømmelse av tilpasset 
opplæring på Hegli. Mens lærerne ser tydelig at elevene trives og at 
foreldrene er positive, føler de at for- og etterarbeid er ikke god nok 
og halvparten er bekymret for en nivåsenkning faglig. Likevel 
svarer de fleste (80 %) at tilbudet på Hegli  er en ressurs å ta vare 
på. 
 
Hvilken respons får skolen fra foreldrene? 
 
Foreldrene tilbakemelding tilpasset opplæring på Hegli er like 
positiv som den fra deres barn. 90 % av foreldrene til jenter 
vurderer trivsel som meget positiv og 80 % av foreldrene til guttene 
sier det samme. Ungene kommer hjem stort sett glad og fornøyd. 15 
av 20 mener at dagene på Hegli gjør skolen bedre for deres barn. De 
var enig om at deres barn opplevd mestring på de dagene og at 
tilbudet på Hegli var en ressurs som må ta vares på. 
 
Ingen foreldre har hittil stilt krav om av deres barn må få være på 
Hegli, men når skolen foreslår det er foreldrene som oftest positive.  
Noen av lærerne derimot er redd at elevene går glipp av noe viktig. 
Rektoren føyer til at noen elever trenger helt andre innfallsvinkler 
for å kunne lære. 
 
Inspektøren forteller om noen tidligere runder med spørsmål om 
hygiene. Når ting gjøres på en helt annen måte enn den elevene er 

vant til hjemmefra, for eksempel oppvask for hånd, så må 
begrunnelsene henger på greip. 
 
Ønsker dere å bygge videre på samarbeidet med gården? Hvilke vyer har 
dere for samarbeidet? Hvilke hindringer ser dere i forhold til det videre 
samarbeidet? 
 
Ja, vi ønsker å bygge videre på samarbeidet med gården. Vi ønsker 
fortsatt at det er skolens valg og at vi har et tilbud til elever som 
trenger tilpassete opplegg. Men det er mye mer som kan gjøres. I 
utkastet til den nye læreplan er det 25 % til lokale prosjekter og vi 
ønsker å bruke Hegli her.   
 
Mette føyer til at det er nødvendig å finne en riktig plattform for 
samarbeid mellom gården og skolen. Det trenges mer 
planleggingstid. Hun håper at de kan bruke den nye læreplan som 
anledningen til å konsolidere arbeidet med Hegli. 
 
Hvordan får skolen til felles planlegging sammen med gården? 
 
Sidsel er med på planleggingsdager. Hun møter også på 
trinnmøtene. Mette sier at de må ta Sidsel mer inn i foreldremøtene, 
også i forhold til tilpasset opplæring. Hun håper at Hegli kan 
programfestes som et punkt på alle trinnmøter. Det at Sidsel driver 
gården mer eller mindre alene gjør at det er ikke lett å frigjøre 
henne til så mye planleggingsarbeid. 
 
Er samarbeidet med gården blitt en del av skolens virksomhetsplan? 
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Ja, det er ingen tvil om det. Hegli er en del av rutinene på skolen. 
Virksomhetsplanen er for utvikling og her er det også plass til 
utvikling. 
 
Er det noe dere savner i samarbeidet med gården? 
 
Ja, det måtte være god tid til å kvalitetssikre opplegget gjennom økt 
samarbeid mellom lærerne og fagene. Vi vil fokusere på dette i 
fremtiden. 
 
Hvordan finansierer dere bondens godtgjøring? 
 
Sidsels lærerlønn er en del av budsjettet. Skolen får også 
driftstilskudd som går over skolebudsjettet, men det kommer til noe 
ekstra for Hegli. 
 
Medfører samarbeidet med gården andre utgifter (ekstra assistenter, skyss 
m.m.)? 
 
Sidsel har en assistent på gården. Skolen arbeider sammen med 
Aetat og betaler 20 % av assistentlønnen. Elevene får et varmt 
måltid på Hegli, noe som skolen betaler en del av, mens en del 
kommer fra gården. 
 
Hvordan har dere evt. funnet plass til de samlede utgiftene innenfor 
eksisterende rammer? 
 
Slik som vi allerede snakket om, Sidsel er lærer på skolen. Hvis ikke 
hun tok imot de elevene med behov for tilpassete opplæring på 
gården, måtte vi har gjort noe med dem her. Vi har også brukt 

ekstra penger for å lage tilpassete opplegg i andre arenaer. (Skolen 
har også NUSKOS – Nannestad Kurs og opplæringssenter – med 20 
elever på heltid som trenger en annen arena enn klasserommet.) Vi 
har valgt å satse ressurser på disse tilbudene og det blir klart flere 
kostnader enn hos de fleste skoler. På Hegli blir det tre voksne (2 
lærere + 1 assistent) på en klasse, men det er nødvendig. Mens vi 
har hovedsakelig gutter i verkstedene ved NUSKOS, er det jentene 
som trives bedre på Hegli. 
Dette er politiske vedtak. Kommunen har stått på. Det finnes en 
politisk vilje til å legge til rette for elevene. Det er mange 
skolevegrere som vi får til å komme på skolen. Skolen får 
anerkjennelse for både Hegli og Nuskos. Det er virkelig inkludering 
som vi oppnår på denne måten. Det som trengs er dokumentering 
av inkludering gjennom forskjellige læringsarenaer. For skolen ville 
det bli meget synlig hvis disse tilbudene forsvant.  
 
Hvilken intern prosess har evt. gått forut for dette? 
 
For å få til en langsiktig avtale slik som vi har her som skaper ro og 
utvikling, må det stå aktive mennesker bak. Vi har en aktiv 
bonde/lærer, en aktiv undervisningsinspektør og den gangen hadde 
vi en aktiv skolesjef. 
 
Har du eller andre spilt en nøkkelrolle for å få avtalen på plass? 
 
Mette har spilt en aktiv rolle. Rektoren den gangen spilte på lag, 
men var ikke så aktiv. Mette ledet plangruppen. Hun kunne drive 
planleggingsarbeid for Hegli som en del av planleggingen for L’97.  
 
Er skoleledelsen i kommunen positivt innstilt? 
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Ledelsen har forandret seg siden vi fikk avtalen. Det er ikke lett å 
vite hvor man har dem nå. Vi står også foran store 
strukturforandringer. Skolesjefen blir sjef for kultur og oppvekst – 
en av tre sjefer under fylkessjefen. Det er tusen spørsmål nå. Vi må 
gjøre noe for å få den interessen vi trenger for prosjektene. Vi vet at 
økonomien blir bare verre. Nå har vi to år til å bearbeide politikerne 
i forhold til Hegli. 
 
Har det politiske nivået i kommunen vært forsøkt trukket inn? 
 
Som sagt, det fantes stor enighet og støtte i 1997, men nå gjelder det 
å få det på dagsorden igjen for å få en ny avtale i havn. 
 
Hvordan har deres evt. innsats eller mangel på innsats innvirket på de 
økonomiske rammene for avtalen? 
 
Det ville ha vært vanskelig å ta imot elevene uten renoveringen av 
”Strusset” som avtalen med kommunen gjorde mulig. 
 
Er dere fornøyde med avtalen?  
 
Ja, det er vi. 
 
 
Portrett av Støre gård 
 
Beliggenhet: Skogn, Levanger Kommune; 1.5 km fra Skogn Barn- og 
ungdomsskole (skog: 10 km fra skolen). 
 

Driftstype: Melk, kjøtt, korn (havre, erter, rug, bygg), gras (kløver, 
timotei, svingel, raigras), potet 
 
Jord/skog: 385 da. Fulldyrket: 285 da., beite 100 da., i tillegg til 95 
da. Fulldyrket og 100 da. Beite som er leid. Skog: 200 da. 
 
Dyr på gården: 22 melkekyr, 50 ungdyr (kalver, kviger, okser), 3 
griser (julegriser). 
 
Driftsbygning: Trønderlån (24 x 6m); Kårstue (21 x 6m); Masstu (og 
vevsal i 2. etasje) (20 x 5m); Fjøs (33 x 13m); Låve (40 x 6m); 
Plansilo/tallefjøs (12.5 x 10m). 
 
Produkter: melk, kjøtt, korn, potet, ved. 
 
Mennesker på gården: 2 voksne, 1 student, avløser(e), Leieboere (3 
stk). 
 
Historikk og fortidsminner: Gammel busetting (7000 år?); 
Steinalder busetting; Offergrop; Gravhauger (25 fra før Viking tid); 
Gammel veitrasé; Hustomter; Brønner; Storfuru; Åkernavn   
 
Pedagogisk tilknytning: Skogn barneskole (206 t/år = 20.8 % 
stilling) – allmennpedagogikk. 
Nesset ungdomsskole (13 % stilling) – tilrettelagte timer i grupper 
av 4-7. 
  
Pedagogiske særtrekk: Vevstua som er brukt i undervisningen.  
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Inntekt fra pedagogisk virksomhet: sammenlagt 33.8% stilling; 
utleie av masstu/gårdsanlegg: 55.000 kr/år. 
 
Støtte underveis: Investeringslån SND: 222.000; investeringsstøtte 
SND 150.000; Etableringsstøtte (prøveproduksjon 1 år) 60.000. 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju med Torny Trøite, Støre gård, Nord-Trøndelag 
 
Hvordan begynte deres pedagogisk arbeid på gården? 
 
Det er 4. år nå at vi har hatt et pedagogisk arbeid på gården. Jostein 
så at kurset ble avertert. Det var så å si identisk med et prosjekt som 
Jostein hadde søkt støtte til tidligere. Han tok kontakt med læreren 
Arild Lyngrot ved Skogn barneskolen og Per Aune ved HINT.  Vi 
hadde hatt prosjekter med Arild før. Han var lærer for et av våre 
barn. Vi dyrket poteter med 4.- 5. klasse for at de skulle kunne tjene 
penger til leierskole i 6. klasse. Arild er kontaktlæreren fortsatt 
mellom gården og skolen. 
 
Kan du beskrive hvordan en typisk økt på gården foregår? 
 
Det er ikke lett fordi opplegget er forskjellig avhengig av tema for 
denne økten. Vi kan for eksempel se på 4. klasse som har en økt 
med melking. Klassen er delt inn i grupper på 5 elever og de 

kommer to dager etter hverandre, enten tidlig på morgenen, kl. 7:00 
eller på ettermiddagen, kl. 15:30. Vi er opptatt av at alle skal samles 
først og at vi skal avslutte med samling, av og til med mat som 
elevene selv har laget. Men, i dette tilfellet blir elevene kjørt til 
gården av foreldrene og foreldrene har oppgaven med å lage til et 
måltid mens elevene er i fjøset.  
 
Det er litt annerledes med ungdomsskoleelever som kommer en 
dag i uken og arbeider med meg. Det kommer 4 elever og en 
miljøterapeut. Noen har spesielle behov, mens andre kan for 
eksempel være usynlige på skolen. Vi bruker mye tid på å lage mat 
der for eksempel måleenhetene spiller en stor rolle.  Ellers gjør vi 
mye av det samme som vi gjør med elevene på barnetrinnet. Vi 
bruker bare mer tid. Elevene får lov å være seg selv, får lov å være 
barn igjen. . 
 
Hva hadde deres utdannelse å si for utvikling av prosjektet? 
 
Jeg tror det viktigste er at man kan forholde seg til systemer, være et 
organisasjonsmenneske. Jostein har historie hovedfag. Jeg har 
utdannelse i kunsthistorie og er utdannet formingslærer. Vi har sett 
dette som en ekstra bonus. Utdannelsen (dvs. lærerutdanning) har 
nok gjort kontakten med skolen lettere, både med hensyn til 
tilsettingsforhold, og for å få lønn etter ansiennitet. Jeg har 
undervist i skoleverket i mange år, og drar nytte av erfaringene 
derfra. Vi har full ansiennitet godskrevet. Jeg får betalt det samme 
som faglærere med erfaring fra næringslivet. Det er lettere når man 
har det formelle i orden. Det er også en fordel å ha vært bort i 
undervisning. Man har et blikk for gruppen, men det kunne man 
også ha fått som 4H leder eller speiderleder.  Det viktigste er 



 

 158

erfaring med å organisere. Jostein har vært med i 
organisasjonsarbeid og politikk, og har hatt nytte av erfaringer og 
kunnskap han har fått av dette.  
 
Hva slags veiledning og oppfølging har dere hatt underveis? 
 
Vi har ikke fått så mye selv, men vi har vært fødselshjelp for mange.  
Der er alltid en toveis kommunikasjon. Det er blitt et nettverk av de 
som arbeider med dette og man kan gå til noen som driver med det 
sammen. Det er et kreativt miljø. Vi har vært på besøk hos Anne og 
Leif Grutle. Jeg tror at det vanskeligste for mange er å få kontakt 
med skolen. Den kontakten har vi hatt gjennom Arild Lyngroth. 
Når vi har besøk av så mange klasser, er denne kontaktlæreren helt 
nødvendig for gjennomføringa.  Vi har vært to hele tiden som ville 
dette og vi har ikke barn hjemme. 
 
Har dere merket ringvirkninger i nærmiljøet? 
 
Det har vært mange positive tilbakemeldinger.  Foreldrene i 4. 
klasse er med i fjøset og ordner mat denne dagen. Besteforeldrene 
er også meget positive. 
 
Hvordan er foreldrenes/besteforeldrenes engasjement i prosjektet? 
 
Foreldrene er trukket lite inn i prosjektet, men i forhold til ”vanlige” 
skoledager, er det nok mange foreldre som er med på skoledagene 
her på gården. Foreldrene var ellers flinke til å komme med positive 
synspunkter på GSPR, da hele opplegget av økonomiske grunner 
var i faresonen. Foreldrene protesterte mot nedleggingen både 
gjennom foreldremøter, og i leserinnlegg i lokalavisa. 

Hvordan er lærernes engasjement? 
 
Det går så bra på gården med elevene at nå er det ikke så mange 
lærere med.  Av og til kommer en lærer, men vanligvis er det en 
voksen, en assistent, med elevene. Men lærerne er svært positiv til 
at GSPR fortsetter, selv om det går av den felles timeressursen. 
 
Hvordan har samarbeidet med kommunen fungert? 
 
Dette er ikke blitt nedfelt på kommunalt plan som i Verran 
Kommune.  Vi samarbeider med de enkelte skolene.  Det er ikke 
vanskelig å snakke med kommunen. De stiller opp til møter. Dette 
betraktes som forebyggende arbeid, men det gjøres ikke noe med 
det fra sentralt hold. Vi skulle ønske at det på kommunalt nivå 
kunne komme fram konkret om det tverrfaglige aspektet av GSPR 
(dvs. kultur, skole, helse). Det mangler ikke på positive ord, men på 
langsiktig, konkret handling. 
 
Hvordan har dere markedsført prosjektet? 
 
Vi har hatt åpen gård for alle som er interessert.  Vi har tatt imot 
kursdeltagerne på deres første kursdag som avholdes her. Det er en 
form for markedsføring. Vi betrakter dette som en meningsfull måte 
å tjene penger på. Jeg ser også hva det betyr for de elevene med 
tilrettelagte timer.  
 
Hvilken plass har allmennpedagogiske elever og spesialpedagogiske elever i 
prosjektet? 
 
Det er 20 % allmennpedagogikk og 13 % spesialpedagogikk. 
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Hva tror dere er det viktigste for elevene? 
 
Det er å gjøre ting, å bli sett, og å få kontakt til dyr. En jente sa, ”Det 
er mye mer morsomt enn jeg trodde, fordi vi fikk lov å gjøre noe.” 
 
Hvilken betydning har måltidene på gården? 
 
De har enorm betydning. Måltidene er lykkestunder.  
 
Hva er tankene bak dagens opplegg og oppgaver dere velger?  
 
Utgangspunktet for undervisningsopplegget finnes i lærerplanen. 
Det er plukket ut tema og arbeidsoppgaver i samsvar med dette. 
Det er Arild som er ansvarlig for prosjektet ved skolen. 
Våre personlige motiver har å gjøre med at det er meningsfullt. Vi 
har erfaring fra egne barn i skolen. Skolen er ikke laget for aktive 
elever.  En av våre trivdes først da han kom til videregående. Det 
behovet som finnes i dag for å medisinere svært aktive elever viser 
hvor vanskelig dette er. 
 
Ser dere noen mørke skyer i horisonten? 
 
Ja, økonomien i kommunen, nedskjæringer i skolen.  
Bedriftsøkonomer styrer. Når det gjelder utdanning kan ikke alt 
måles i penger. 
 
Hva er deres ønsker og drømmer for prosjektet? 
 
Vi ønsker for skolens vedkommende at det bygges ut mer.  Mange 
skoler har ikke dette tilbudet. Det er viktig at elevene går ut av 

klasserommet, at de lærer å se. Også de elevene med tilrettelagte 
timer har fulgt med i vårens forandringer, lært navn på åkrene, målt 
veksten og iakttatt nøye hver uke. De laget opprutete ark, førte opp 
resultatene med høyde, rotlengde osv.  Gården og naturen brukes 
til konkret kunnskap om naturen, for eksempel belgvekster som 
danner nitrogen, om gjødsling, avling, produkt.  
 
Hvis dere skulle gi noen råd, hva er det viktigste for dem som ønsker å 
starte opp med et prosjekt som dette? 
 
Det er avgjørende at man er interessert i å arbeide med unger.  Du 
må tåle at ungene kommer inn på din arena. Det er også viktig å 
fåtilrettelagt de fysiske rammene. Elevene har fått en tilhørighet til 
samlingsrommet og vi trenger ikke å ha dem inn til oss. Elevene 
føler at ”masstu” er deres sted. Det å komme inn rundt et bord, 
hvor det er fyrt i peisen er av stor betydning. 
 
Det var dessverre ikke mulig å få til et intervju med lederne på de 
skolene som samarbeider med Støre gård på det tidspunktet 
intervjuet ble gjennomført. 
  
 
 
 
 
Portrett av Straumøy gard 
 
Beliggenhet: 35 km nord for Haugesund i Sveio Kommune, helt sør 
i Hordaland. Gården ligger ved Førdespollen i sør og mot 
Bømlafjorden i nord-vest.  
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Driftstype:  Husdyrbruk  
 
Jord/skog: 50 mål innmark, 350 mål skog og lynghei. Vi pakter tre 
gårdsbruk i tillegg for å få nok beite og grovfor. Alt er godkjent av 
Debio. Vi har lite åker, men driver litt med urter og grønnsaker for 
elevene sin del. 
 
Dyr på gården: 7 melkekyr + kalver og ungdyr, ca 70 vinterfora sau, 
11 geiter, blant dem 5 geiter som skal ha kje, 2 kashmirbukker og 4 
kastrerte bukker som skal bli grillkjøtt til sommeren. 20 høns, 3 
purker m/påsett, 1 nordlandshest, 2 kaniner, 2 gjeterhunder. Alt blir 
drive økologisk med unntak av hønsa. Sauene er på 
Hardangervidda og geitene kultiverer lyngen på ei øy i 
Bømlafjorden om sommeren. Om vinteren er de ute om dagen og 
rydder gjengrodd mark. Grisene hjelper oss å rydde og fornye 
beiter.  
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Driftsbygning:  
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Huset som blir 
brukt som base 
for elevene i 
skoleukene og 
avlasting ei helg 
i måneden. 97m2
+ hems og loft. 

Sauehus 
Sauer, geiter 
og griser 
160m2

Fjøs 
Kyr, ungdyr og 
hest 110m2 

Hønsehus i kjelleren 
10m2 

Siloer og 
landkumme 

Luftegård til 
griser og kyr 
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Produkter: Kjøtt og melk. Grønnsaker, urter og melk brukes 
sammen med elevene. 
 
Mennesker på gården: Anne og Leif, en jordbrukspraktikant i ½ 
stilling, assistenter som følger elevene fra skolene. 
 
Historikk og fortidsminner: Gården ble kjøpt av far til Leif i 1920-
åra. Da hadde en fra Karmøy eid jorda i ca 10 år og bygd det vi i 
dag kaller Munkejordsbrygga. Gården har vært et 
kombinasjonsbruk med fiske og jordbruk som næringsvei. Mor til 
Leif hadde ansvar for den daglige drifta på gården, far hans var på 
sjøen. Det er ingen fortidsminner på gården som vi vet om.  
 
Pedagogisk tilknytning: Vi har samarbeid med 12 skoler dette året. 
10 av skolene er innom gården hver uke, 2 av dem mer sporadisk. 
Det er 28 elever innom fast hver uke fordelt på tre dager. Sammen 
med dem kommer det 12 assistenter fordelt på disse dagene. Anne 
og Leif er med alle dagene. Dette gjelder spesialpedagogiske tiltak. 
En del torsdager kommer det klasser fra to skoler, 11 dager i løpet 
av skoleåret. I tillegg har Haugesund kommune avlastning her med 
to av elevene ei helg i måneden. Det er fire voksne sammen med 
dem som fordeler seg på to skift. Ferieklubben fra Haugesund har 
vært her på dagsbesøk om sommeren, og vi har andre mer 
sporadiske besøk. Vi har 156 besøksdager i året pluss en del mer 
sporadiske besøk.  
Dersom de faste elevene + assistentene som teller 28 + 12 hver uke 
blir regnet som 40 x antall skoleuker, 38, vil bare det komme opp i 
1520 personer. Det samme kan vi gjøre med avlastingen som vil bli 
202 personer. I tillegg kommer klassene med ca 890 personer. Med 

disse talla er vi over 2.500 personer, der de fleste vil telle med flere 
ganger. 
 
Pedagogiske særtrekk: Alle er med i arbeidet på gården, noe som 
gjør at vi har mange arbeidsoppgaver som kan fordeles på mange 
hender. Det gjør også at gården er tungdrevet, som igjen krever 
mye når det ikke er elever til stede. Ellers er vi mye i skogen og på 
sjøen (fiske, skogsarbeid og friluftsliv).  
 
Inntekt fra pedagogisk virksomhet:  

 
Inntekter frå skulane skuleåret 2004-2005 (skal dekka lønn, lån og 
andre utg):                     887.253,- 
Inntekter frå avlasting:                         5.719,- 
Sporadiske klassar, grupper. skuleåret 2004-05:          13.000,- 
Sum inntekter i løpet av skuleåret 2004-05:             925.972,- 
 

 
Støtte underveis: 
Etablererstipend ca 95.000,- 
I tillegg har vi fått tilskudd, rentefrie lån og tilskudd til renteutg ved 
investeringer. 
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Intervju med Anne og Leif Grutle, 12.12.04 
 
 
 
Hvordan begynte deres pedagogiske arbeid på gården? 
 
Arbeidet med skolebarn begynte i 1996. Anne var lærer ved Førde 
skole og det fantes noen elever som ikke fant roen på 
ungdomstrinnet. En lærer tok elevene med til gården og de fikk til 
slutt motorsagsertifikat og laget noen benker til en samlingsplass 
for småskoletrinnet. Det hadde tidligere vært diskusjoner blant 
kollegene om å bruke gården, slik at klimaet var allerede skapt. 
Anne hadde også hatt sin egen klasse her til sporadiske økter på 
gården. 
I dag er det 29 elever på gården fast hver uke fordelt på tre dager. 
En del av disse har assistent med seg fra skolen. Den store jobben 
for gårdbrukerne er å organisere dagen, elevene og assistentene slik 
at alle får en opplevelse av å være til nytte. 
Anne og Leif hadde også en opplevelse av hva deres egne barn 
lærte på gården. Særlig Anne som vokste opp i byen merket hva det 
gjorde med barna. Leif brukte aldri ”du må”, men ”kan du hjelpe 
meg med…?”. Det er naturlig på en gård. Barna trenges. Anne sier, 
”De blir gagns mennesker.” 
 
Hvor mange fra gården er involvert?  
 
Anne og Leif arbeider fullt med prosjektet på gården og har iblant 
en praktikant. For tiden finnes en jordbrukspraktikant i ½ stilling. 
Til å begynne med var også Leifs mor med i noen oppgaver. 
 

Kan du beskrive hvordan en typisk økt på gården foregår? 
 
Elevene er med på fjøsstell som det første når de kommer. Deretter 
er det litt forskjellig. Det kan være rydding av beite, gjerding, 
rydding av plantet skog, saging av tømmer, setting av garn på 
sjøen, oppsyn med geitene ute på en holme både høst og vår. 
Arbeidsoppgavene blir styrt av årstidene. Det er mye arbeid i 
skogen om vinteren og mye hagebruk på våren. Elevene tar også 
væren inn til sauene og skriver opp paring, deltar i klipping av sau, 
klipper også pelsen på kuene, de gjør vedlikeholdsarbeid, for 
eksempel med å spikre trelemmer til liggeunderlag til sauene og 
med grusing av veiene. Elevene bygger også på en lavvo, de har 
ryddet en myr klar til såing av gress, og de har kjørt tømmer til et 
naust som skal bygges. 
 
Lunsjpause er 10:30 og det er vanligvis ute. Noen av elevene har 
kokt kakao i skolehuset som vi innviet i fjor høst. Det er ofte steking 
av pannekaker og vafler ute over bålet. Så arbeider elevene til 12:45 
– 13:30 avhenging av når de blir hentet av drosjen. 
 
Finnes det en differensiering i opplegget på gården mellom det 
allmennpedagogiske og det individuelt tilpassete opplegget?  
 
(Ved Straumøy gard er det grupper av elever med spesielt tilpasset opplegg 
tre dager i uken. 18 ganger i løpet av dette året kommer klassene til disse 
elevene på dagsbesøk. Utenom dette er det to skoler som sender klasser som 
en del av deres allmennpedagogisk tilbud som utgjør 11 dager i tillegg.)  
 
Ja, det er annerledes med klasser enn med de smågruppene som 
kommer hver uke. Vi prøver å dele klasser inn i mindre grupper, 



 

 164

men vi kjenner ikke elevene så godt. I de smågruppene av elever 
som kommer en gang i uken kan vi innrette arbeidet individuelt 
etter vår kjennskap til elevene. For klassene er skogen en grei plass 
å være. Det er en variasjon av oppgaver og plass til alle. Det er 
lettere å organisere. 
De fleste klasser som kommer til oss, er klassene til de elevene som 
er her fast. Det er viktig at de er med denne eleven og opplever hva 
han eller hun kan. Elevene som har en dag i uken på gården gjør 
deres oppgaver og klassen hjelper til. Da er det ikke så bra å dele 
dem opp og sende dem forskjellige steder. De kommer også bare en 
gang i året, og det er viktig med ro over dagen. Dagen må ikke bli 
for oppsplittet. 
 
Det er vanligvis en sterk opptur for smågruppene og for den 
enkelte elev når en klasse er på besøk. Man merker at de har fått 
vist seg frem og at de har vokst med opplevelsen. 
 
Hva har måltidene å si for opplegget på gården? 
 
For det første er maten er avrunding på økten med fjøsstell. For oss 
er det en anledning til å pleie den enkelte, vi sitter ved den som 
trenger det. Det er også belønningen etter ferdig arbeid. Det blir en 
viktig samlingsstund.  
 
Noen ganger blir det laging av mat inne – suppe eller grøt og 
dekking av bordet. Festmåltider blir laget i desember før jul. 
Foreldrene blir også bedt til gården og en liten servering på 
vårparten. Vi har planer om å lage et liten kafétilbud til det eldre i 
området. 
 

Hvordan er lærernes engasjement i prosjektet? 
 
”Ja, det ville jeg også gjerne ha visst”, svarer Anne. De opplever at 
noen lærere er flinke til å utnytte det elevene gjør på gården, andre 
ikke. Noen av elevene har med seg bilder og tekster som de har 
laget på skolen ut i fra det de gjorde på gården. Lærerne får en plan 
og et referat fra hver dag på gården. Anne legger bilder ved, og PPT 
er vel fornøyd med gårdens tilbakemelding.  
 
Det er sjelden at lærerne er med de små gruppene. De kommer bare 
når hele klassen er med. Ellers er det assistenter med de fleste elever 
og de gir tilbakemelding. (NB. I år er det 13 assistenter med elevene 
i løpet av uken.) Assistentene sikrer kontakten til skolen. Når flere 
elever kommer fra en skole, må skolen sende bare en assistent for at 
det ikke skal bli for mange voksne.  
 
Hvordan er foreldrenes/besteforeldrenes engasjement i prosjektet?   
 
For det første, ville ikke dette ha blitt til uten foreldrenes 
engasjement. Noen har stått på for å få det til. Foreldrene og 
besteforeldrene kommer iblant på besøk, men i hverdagen er det 
ikke så mye kontakt. Det har kommet spørsmål fra foreldrene om 
elevene kan gå inn og skrive midt på dagen.  Anne svarte, ”Nei, 
dette skal være en praktisk dag for elevene”. (PPT kom også med 
forslaget om en datamaskin til elevene på gården, men de har 
takket nei.) 
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Hva er tankene bak dagens opplegg og oppgaver dere velger? 
 
Vi ønsker å gi elevene selvtillit, omsorg og mestringsopplevelser på 
gården. Vi ønsker at de er i godt humør når de går herifra, og at de 
har opplevd en god relasjon til de voksne. De lærer også å ta ansvar. 
Gruppen som vi nå har på onsdagene kunne ha tatt hele fjøsstellet 
alene. Dette gir dem tro på seg selv. Ellers legger vi vekt på at de får 
med seg sammenhenger og helheter. Ting som kan følges fra 
grunnen av, for eksempel fra jord til bord, fra tre til materialer, fra 
frø til grønnsaker og blomster, fra tyri til tjære, fra paring til 
lamming, osv. Vi tar utgangspunktet i det gården har å tilby og det 
gården behøver, og forsøker å finne virkelige oppgaver, ikke 
oppkonstruerte ting å gjøre. 
 
Har dere formelle utdannelser som dere tror har vært viktig for utvikling 
av prosjektet? 
 
Anne har lærerutdanning og har arbeidet som lærer i mange år før 
prosjektet startet. Hun har også tatt sosialpedagogikk og kursene 
som kom under prosjektet ”Levande Skule”, bl.a. om planlegging 
og drift av skolehager. 
 
Har dere møtt problemer med å få anerkjennelse for real kompetanse og 
tilsvarende kompensasjon for det pedagogiske arbeidet? 
 
Leif har møtt dette som et problem. I det første året fikk han en 
blomst fra skolen. I det andre året fikk han assistentlønn. Etter krav 
om bedre betaling i det tredje året flyttet skolen tilbudet til en annen 
gård. Leif og Anne ble selvstendig næringsdrivende med eget firma 
for prosjektet etter dette. Det ble mange diskusjoner og mye å 

overveie, men tilslutt fant de dette som den eneste løsningen. 
Skolene kjøper tjenestene fra gården. 
 
Hvilke veiledning og oppfølging har dere hatt underveis? 
 
Vi var en av eksempelgårdene i ”Levande Skule”. Det ga prosjektet 
tyngde, og vi følte vi hadde ryggdekning i startfasen. En fra 
Landbrukshøyskolen som hadde ansvar for gårdene i LS var med i 
samtaler med kommunen. Vi har fått økonomisk hjelp gjennom 
bygdeutviklingsmidler og senere gjennom Innovasjon Norge. Den 
økonomiske hjelpen har både gått til etablering av prosjektet og til 
investeringer i hus og fysisk tilrettelegging. Sveio kommune har 
også støttet oss finansielt, samtidig som flere i kommunen hadde 
tro på at vi skulle få det til. 
 
Vi gjør også mye veiledning nå (det kom flere telefoner mens 
intervjueren var på besøk) og får mye tilbake igjen i utveksling.  
 
Ser dere behov for en organisasjon eller veiledningstjeneste som kan yte 
assistanse til dere eller andre som starter opp? 
 
Ja! Det blir kanskje etter hvert et nettverksarbeid (Inn på Tunet har 
begynt å bygge et nettverk i Rogaland), men det trengs kvalifisert 
rådgivning i starten. Prosjektet i Nord Trøndelag har fungert bra.  
Her finnes noen som har det som oppgave å bidra til at gårdene og 
skolene finner en form. Men nasjonalt er det nå ingen man kan 
henvende seg til. 
 
Har dere merket ringvirkninger i nærmiljøet, som for eksempel større 
interesse for gårdsdriften, forespørsel om produkter, osv.? 
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Ja, vi har merket en interesse, for eksempel for kjøp av grønnsaker. 
Flere vet om gården, men vi har foreløpig ikke nok arbeidskraft til 
videreforedling og en større produksjon. Vi håper at det er noe vi 
kan få til etter hvert. Det er over 1000 mennesker her på gården i 
løpet av året. Vi føler at vi gjør en god jobb for jordbruksnæringen. 
Det skyldes også at vi driver økologisk. Varene blir mer verdsatt. 
Våre egne unger blir stadig spurt om det er den gården de kommer 
fra. De får respons fra mange. 
 
Hvordan har samarbeidet med kommunen fungert? 
 
For det meste har det fungert meget bra. Det var litt vanskelig i 
starten, men skolen og skolesjefen var med i samtalene. 
Jordbruksetaten var positiv fra begynnelsen. 
 
Hvordan har dere markedsført prosjektet? 
 
Kanskje den viktigste ”markedsføringen” har skjedd via foreldre, 
og vi har laget en brosjyre. Vi har vært på et kommunestyremøte i 
forbindelse med den nye lærerplanen, og på et rektormøte der vi 
informerte om prosjektet. Vi har vært på en del av skolene på 
planleggingsdager. Skolene fikk tilsendt brosjyren i etterkant av 
deres forespørsel. PPT har vært meget aktiv i å anbefale oss, og 
fysioterapeuter vet om tilbudet. Det var mye skriving om prosjektet 
i avisene i forbindelsen med innvielse av det nye ”skolehuset” på 
gården. Lokal TV var også her. Så har vi åpne dører og folk kommer 
på besøk.  
 
Ser dere noen mørke skyer i horisonten? 

 
Økonomien er alltid et spørsmålstegn – om skolene får midler nok 
til å bruke oss. Vi arbeider fra år til år, men skolene vet heller ikke 
hva de får. Vi har allerede mange forespørsler for neste år. Retten til 
tilrettelagt undervisning står også mye sterkere i dag enn for noen 
få år tilbake og behovet blir bare større. Her finnes det mange 
kvaliteter som det ikke finnes andre steder. Det er stor trivsel blant 
elevene og det er vårt sikreste kort. 
 
Hva er deres ønsker og drømmer for prosjektet? Er det noe dere trenger for 
å forbedre undervisningen på gården? 
 
Ja, vi trenger flere timer i døgnet og kloning av Leif! Vi trenger enda 
et menneske som kan være med. Vi bruker våre egne ungdommer 
nå, men når de er flyttet vekk, trengs et menneske til.  Akkurat nå 
går det greit! Gården er tungdrevet med mange små oppgaver som 
må gjøres også når elevene ikke er her. Det må være slik for at 
elevene har ordentlige arbeidsoppgaver. Derfor trengs det flere 
hender enn i en vanlig gårdsdrift. 
 
Vi trenger også mer fysisk tilrettelegging, blant annet en 
snekkerbod, naust, lavvo i skogen slik at vi får flere arenaer. 
 
Hvis dere skulle gi noen råd, hva er det viktigste for dem som ønsker å 
starte opp med et prosjekt som dette? 
 
Ja, det måtte være å finne en samarbeidspartner, noen som tror på 
deg. Så må du trives med det. Du må like å ha unger rundt deg og 
jobbe med praktiske oppgaver. Det krever tålmodighet, ting skjer 
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over lang tid. Man må ha tanker om hva barna trenger. Det er også 
viktig å få kompetanse gjennom kurs eller hospitering.  
 
Leif avslutter: ”Det å være bonde har fått en annen dimensjon for 
meg.  Dette er blitt viktigere for meg enn å produsere råvarer.” 
 
 
 
 
 
 
 
Intervju med en skoleinspektør i Haugesund  
 
Hvor lenge har dere samarbeidet med gården? 
 
Det er tredje eller fjerde år vi har brukt gården som en arena for 
noen elever. 
 
Hvordan oppsto samarbeidet? 
 
Samarbeidet kom i stand gjennom en mor som hadde hørt om 
gården og spurte om mulighet for hennes barn. Jeg kjente opplegget 
og gården og kunne gå god for det med en gang. Jeg hadde ikke 
selv kommet på muligheten pga. avstanden mellom skolen og 
gården. Men det viste seg at avstanden hadde ingenting å si når 
opplegget er godt nok. 
 
Brukes gården til  
 - tilrettelagte opplegg?  

 - allmennpedagogiske opplegg? 
 
Vi bruker gården til tilrettelagt opplegg for enkelte elever. En elev 
har to dager i uken, mens fire elever har en dag. De fem klassene 
som disse elevene går i kommer til gården en dag i løpet av året. 
 
Hvilke fag er integrert i arbeidet på gården?  
 
Noen lærere bruker dagene på gården som utgangspunkt for alt 
arbeid resten av uken, dvs. de bruker opplevelsene og oppgavene 
på gården i alle fag. Andre integrerer bare norsk fag. Det er 
forskjellig fra lærer til lærer. 
 
Legger skolen vekt på målsetningene i den generelle delen av L 97 når det 
gjelder elevenes arbeid på gården? 
 
Vi legger vekt på både den generelle og den faglige del av 
lærerplanen.  Elevene har en IOP (Individuell opplærings plan) 
med klare målsetninger. Det viktigste er kanskje 
mestringsopplevelser de kan få på gården.  
 
Er gården blitt en arena for prosjektarbeid eller elevbedrift? 
 
Nei. 
 
Kan lærerne merke noen effekt på elevenes læring? .. .på deres sosiale 
omgang med hverandre? ... på deres holdning til skolen og andre aspekter 
av deres daglig liv? 
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Det er mange god tilbakemeldinger. Det gir elevene motivasjon, og 
dagene på gården er et avbrekk i en ellers meget teoretisk skoleuke.  
Alle som har hatt å gjøre med dette, er meget positive. Det er et 
tiltak som skolen setter inn for å få skoleuken til å gå bedre for noen 
elever. For mange er gården også en god arena for sosial trenings. 
 
Setter lærerne/assistentene selv pris på dagene på gården? 
 
Ja, assistentene er meget positive. De er hovedsakelig ”by” damer, 
og jeg syns de har vært utrolig positive, trekker på seg arbeidsklær 
og er ute i alle slags vær. Assistentene blir lei seg når deres elev ikke 
lenger er med. 
 
Hvilken respons får skolen fra foreldrene? 
 
Foreldrene har også vært meget positive. De ser at barna trives. Det 
er litt overraskende pga. den lange reisetiden. Foreldrene får også 
god informasjon om mål og aktiviteter på gården. 
 
Ønsker dere å bygge videre på samarbeidet med gården? Hvilke vyer har 
dere for samarbeidet? Hvilke hindringer ser dere i forhold til det videre 
samarbeidet. 
 
Vi er meget fornøyd med samarbeidet på gården. Vi kunne ha tenkt 
det for flere elever, men det er dyrt i forhold til budsjettene.  Det 
finnes likevel ingen alternativer per i dag. Mange elever som kunne 
ha hatt godt av det, kommer ikke til.  Foreldrene vil at elevene skal 
fortsette. Skolen strekker seg langt for å få det til. 
 
Hvordan får skolen til felles planlegging sammen med gården? 

Det foregår en kommunikasjon mellom de som har det daglige 
ansvaret og gården. Assistentene reiser ut til gården også en dag 
ved begynnelsen av skoleåret. Fra gårdens side er en meget 
skikkelig system med rapporter, bilder og det blir laget en plan for 
det som gjøres fremover.  På gården har de pedagogisk kompetanse 
og kjenner skolens behov.  Det gjør det også enkelt å bruke gården. 
Hvis ikke den kompetansen var tilstede, måtte det vært en 
veiledning av en pedagog. 
 
Er samarbeidet med gården blitt en del av skolens virksomhetsplan? 
 
Ja, det er nedfelt i de siste planene. Dette blir ikke drøftet i prinsipp, 
men i forhold til budsjettet. 
 
Er det noe dere savner i samarbeidet med gården? 
 
Nei, problemstillinger tas opp etter hvert. 
 
Hvordan finansierer dere bondens godtgjøring? 
 
Det finansieres med elevenes tildelte timer pluss en del av 
rammetimene, på grunnlag av definerte særskilte behov. Disse 
elevene må også ha assistenttimer ellers i uken, så det strekker ikke 
til. 
 
Medfører samarbeidet med gården andre utgifter (ekstra assistenter, skyss 
m.m.)? 
 
Skyss er dekket av fylke for funksjonshemmete elever. Det skjer 
gjennom et kommunalt kontor som ordner med dette. Cirka 
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halvparten av assistenttimene går med på gården. Derfor må vi ta 
av egne rammetimer. 
 
Hvordan har dere evt. funnet plass til de samlede utgiftene innenfor 
eksisterende rammer? 
 
Det finnes alternative måter til å se ressursbruken på. Disse elever 
har tildelte T-timer. Vi bruker en del av deres tildeling til dagene på 
gården. Men i tillegg må vi ta noen av rammetimene som er for all 
undervisning på skolen. Det finnes ingen pressgruppe på skolen. 
Det er en fellesforståelse for at det er viktig og nødvendig tiltak. 
Dette drøftes ikke med alle lærerne. 
 
Hvilken intern prosess har evt. gått forut for dette? 
 
Enten tar ledelsen initiativ, eller foreldrene eller læreren og 
assistenten. Hvis denne gruppen kommer frem til at gården er et 
alternativ for eleven, så drøftes dette med PPT. Det er ikke andre 
interne prosesser. Alle som er i berøring med elevene er enig i 
tiltakene. 
 
Når det gjelder rammetimer, så ligger dette teknisk hos meg som 
legger timeplan. Det er opp til oss i ledelsen å finne en måte å få det 
til. 
 
Har du eller andre spilt en nøkkelrolle for å få avtalen på plass? 
 
Ja, det har jeg gjort. Jeg har kjennskap til opplegget på gården. 
Skolen har både viljen og evne til å finne økonomiske løsninger. 
 

Er skoleledelsen i kommunen positivt innstilt? 
 
Det finnes nesten ikke skoleledelse i tradisjonell forstand i 
kommunen nå. Vi har en såkalt tonivås styringsmodell. Vi fikk 
kanskje hjelp fra kommunen i det første året, så var det skolens eget 
ansvar. 
 
Får dere noen økonomisk hjelp derifra? 
 
Nei. 
 
Har det politiske nivået i kommunen vært forsøkt trukket inn? 
 
Nei, ikke herifra. 
 
Er dere fornøyde med avtalen? Får bonden nok? Går det greit å forsvare 
virksomheten i forhold til andre utgifter? 
 
Vi er fornøyd. Skolen føler ikke at gården får for mye, men for 
skolen er det et økonomisk problem. Hvis det kommer billigere 
tiltak i nærheten av skolen, så må det drøftes på nytt. Men det må 
være trygge og kjente tilbud. Det dreier seg om kjøp av tjenester fra 
et privat tiltak. Når tilrettelagt undervisning står så sentralt i norsk 
skole, må skolene kunne kjøpe inn tjenester. Likeverdig opplæring 
betyr ikke at alle skal ha det likt.  Tilpasset opplegg forutsetter 
tilgang til ulike tjenester. Vi må komme vekk fra ”stempling” av 
elever hvis de gjør noe annet. Vi må samtidig maksimalisere 
mestring, trivsel og læring. I dette tilfelle er det slik at de andre 
elevene er misunnelig. 
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19  Internasjonalt perspektiv 
Beslektet arbeid utenlands 
 
Linda Jolly 
 
Et forpliktende samarbeid mellom en gård og en eller flere skoler 
er ennå et svært uvanlig fenomen, både i Norge og enda mer i 
andre vestlige land. I Norge hvor dette har blitt utviklet i løpet av 
de siste 10 år er det i skrivende stund så mange som 1500 gårder 
som har en eller annen form med samarbeid med skoler.1 Kursene 
som er blitt tilbudt gjennom Fylkesmannen i flere fylker er 
populære og nå utvikles 40-60 nye prosjekter hvert år. I dette 
kapittelet skal vi imidlertid presentere det vi har blitt kjent med 
utenfor Norges grenser Det finnes mange tiltak og enkelte 
prosjekter i andre land som deler mange av våre motiver, mens 
strukturen og innholdet varierer.  Vi forsøker å gi et overblikk 
over noen av prosjektene og organisasjonene. 
 
 
Skandinaviske land 
Vår nærmeste nabo, Sverige, har flere organisasjoner som er 
opptatt med å få barn ut av klasserommet og aktive i naturen. 
”Barnens Landskap” (www.barnenslandskap.com) , ”Skapende 
Uterum” (www-uterum.slu.se), og ”Naturskolan” i Lund 

                                                 
1 Dette er et omtrentlig tall som ble nevnt av Reidar Almås, leder ved Norsk 
Senter for Bygdeforskning i Trondheim på konferansen, ”Farming for Health” i 
Stavanger 2006. Deres forskningsrapport nr 2/04 viser til 327 svar på 789 
utsendt undersøkelsesskjemaer. I denne undersøkelsen svarte 1 av 3 gårder at 
de hadde ”Gården som pedagogisk ressurs” prosjekter, 4 av 10 hadde tilbud til 
skoleelever. 

(www.naturskolan.lund.se)  er alle opptatt av å belive 
skolegårdene. Blant annet tilbys det skolehagekurs og veiledning 
for utvikling av skolens uteområde. Vi har hatt noen deltagere 
fra Sverige på våre kurs i Norge og vet om enkelte prosjekter 
som er startet opp der. Flere grupper på besøk fra Sverige til 
gårder som driver gård-skolesamarbeid her i Norge har 
bemerket at landbruket her ser ut som det gjorde i Sverige for 30 
år siden. Det er denne småskalastruktur som de ser som en 
fordel for utvikling av gård-skolesamarbeid. 
 
Danskene er også opptatt av lekeplasser, sansehager og skogen. 
Det er mange ”skogsskoler” som har et tilbud etter skoletiden. Se 
www.friluftsradet.dk for lenker. 
 
I Finland har det også vært stor interesse for utviklingen av 
gården som en pedagogisk ressurs. De har oversatt 
avslutningsrapporten til Levande Skule og noen gård-
skoleprosjekter er under utvikling. Vi har hatt flere seminarer og 
utvekslinger med mennesker i Finland. Kontakt person: Kiki 
Salo, khhsalo@mappi.helsinki.fi. I Finland har Prof. Sirpa Kurppa 
ledet et EU prosjekt med lignende formål, men tenkt som en 
landbruks leierskole for barn fra byene. Bærekraftig utvikling og 
pedagogikk er et tema som får mye oppmerksomhet i Finland. 
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4 H gårder 
4 H (hode, hjerte, hånd og helse) gårder er aktive i alle de 
skandinaviske land. De har ingen internasjonal felles 
organisasjon, men nasjonale organisasjoner i 80 land. De gjør et 
utrettelig arbeid for at barn skal få tilgang til opplevelser med 
dyr og jord, men det skjer som regel utenfor skoletiden som en 
fritidsaktivitet. Noen tilbyr skoler og barnehager 
besøksmuligheter med opplegg som passer inn i skolens 
læreplan.  
 
City Farms 
En organisasjon for urbane gårder (European Federation of City 
Farms, http://efcf.vgc.be) finnes i flere mellomeuropeiske land, 
som Belgia, Frankrike, Tyskland, Holland og UK. Norge og 
Sverige er også medlemmer gjennom 4 H. Italia, Portugal og 
Spania har også prosjekter på deres nettsider som ”assosierte” 
medlemmer. ”City Farms” ser seg selv som en bro mellom by og 
land. De er prosjekter med forskjellige elementer av landbruk og 
hagebruk hvor barn, ungdom og voksne kan lære om vår 
innbyrdes avhengighet av planter og dyr, betydning av årstiden 
osv. Organisasjonen forsøker å støtte ulike tiltak i medlemmenes 
land og bidra til at flere barn få tilgang til slike opplevelser.  
 
Tyskland, Østerrike og Sveits 
Det finnes mange enkelte prosjekter og flere organisasjoner i den 
tyskspråklige delen av Europa som ønsker å fremme 
forbindelsen mellom barn og landbruk. Flere av oss som arbeidet 
med eksempelgårdene i Levande Skule gjorde en studietur til 
Tyskland for å besøke ”Schulbauernhöfe”. Med få unntak, var 
disse gårdene ikke lengre involvert i produksjon, men tjente som 

opplevelsessenter for landbruksrelaterte aktiviteter. Deres tilbud 
har vært samlet under betegnelsen ”Lernen auf dem Bauernhof” 
(for tiden uten fungerende nettside, men presentert i en artikkel 
av Stephan Hübner i tidsskriftet ”Ökologie und Landbau”).  I 
2000 fantes det 19 gårder, den eldste var blitt drevet siden 1985. 
På nettet finnes det en kart og lenker til hver gård. Noen av 
gårdene tilbyr skoler en uke på gården med fullt program fra 
morgen til kveld. Andre har dagsopplegg som skolene kan 
kjøpe. Det vi kunne iaktta var at aktivitetene bar preg av mye 
skolemessig opplæring og lite som elevene kunne betrakte som 
”ekte” arbeid. Mange av disse skolegårder er avhengig av 
finansiering fra privat organisasjoner og frivillige som veileder 
elevgrupper.   
 
Også i Tyskland finnes det ”Bund der Jugendfarmen und 
Aktivitätsplätze” (www.bdja.org) med flere gårder på deres 
medlemsliste. De ønsker å fremme kontakten mellom barn og 
landbruk, og understreker at dette har ingen forbindelse med 
skole.  Dette er utelukket et fritidstilbud til barn etter skoletiden.  
 
I Österrike har organisasjonen ”Schule am Bauernhof” et tilbud 
på gårder i hvert ”bundesland” (=fylke). Hver gård har sin egen 
profil som kan leses om på et felles nettsted 
(www.schuleambauernhof.at). Her finnes det muligheter til 
gjentatte besøk gjennom året med forskjellige temaer eller og 
tilbud om uker på gården for hele klasser. Gårdsstørrelse og 
struktur i fjellandet Østerrike ligner mer på Norge og det kan 
være grunn til at dette gård-/skole arbeid kommer nærmere det 
vi arbeider med. Det bærer likevel mer preg av opplevelses og 
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lærings ”pakker” som blir kjøpt av skolene, enn av at det er et 
samarbeidsforhold mellom gård og skole. 
 
Det sveitsiske ”Schule auf dem Bauernhof” (www.schub.ch) ser 
også ut til å tilby svært skreddersydde opplegg til skolene på 
gårder som er i drift. Her er det et stort utvalg av materialer for 
forberedelsesarbeid på skolene og velorganisert 
undervisningsopplegg.  
 
 
Waldorfskoler 
I alle tre tysktalende land finnes det gårder som samarbeider 
med landenes ”Waldorf” skoler - kjent som Steinerskoler i 
Norge. Skolene har en lang tradisjon for samarbeid med gårder 
og noen av disse skolene eier gårder eller har faste 
samarbeidsavtaler. Elevene har landbruksperioder hvor de 
arbeider på slike gårder som har beholdt en småskala og 
økologisk profil. Vi besøkte en skole midt i Tysklands 
”Ruhrgebiet” som la stor vekt på praktisk arbeid, rekrutterte 
lærere med landbrukserfaring og interesse og samarbeidet med 
flere gårder i deres område. Gårdene som vi også besøkte bar 
ikke ”skole” preg, men var levedyktige, produserende gårder. 
 
En annen Waldorf skole i Tyskland i Hannover har anskaffet to 
kyr og innlemmet melking som er del av de daglige gjøremålene 
på skolen. En artikkel om skolens organisering av 
landbruksaktivitetene finnes på nettsidene til ”Zukunftsstiftung 
Landwirtschaft” (www.zs-l.de).  
 
 

Montessori skoler 
Maria Montessori (1870-1952), Italias første kvinnelig lege som 
ble grunnlegger for mange skoler og en pedagogisk retning som 
bærer hennes navn, var overbevist om at skole måtte omfatte to 
former for arbeid, manuelt og intellektuelt. Hennes visjon om et 
landbruksbasert lokalsamfunn hvor elevene, gjennom deltagelse i 
produksjon og salg, får erfaring som både integrerer og engasjerer 
dem i akademiske fag og gir dem en sterkere forbindelse til 
verden er blitt realisert i Hershey Montessorri Farm School 
(www.montessorifarm.org.)i USA. På deres nettside kan man 
lese: 
“The farm activities lead the students to a study of farm science, land 
management and ecology, biology and chemistry, mathematics, 
accounting, geometry, algebra, civilization, economic systems, physics, 
energy, environmental issues, and technology and information. In 
short, the farm activities and their features are the points of departure 
for formal studies.” 

Det er i dag Montessori skoler i hele verden (ca. 13.000 websites 
for Montessori skoler) og det er ikke lett å få innsikt i hva de 
fleste skoler gjør for å realisere Maria Montessoris visjon om 
tilknytning til landbruk, men denne innsikten og interessen i å 
bruke landbruk som utgangspunkt for læring gjør Montessori 
pedagogikk til en opplagt samtalepartner i utvikling av gård-
/skolesamarbeid. 
 
England  
I England finnes det flere organisasjoner som er opptatt av 
skolebarn og landbruk. På regjeringsnivå er det opprettet en 
tjeneste som gir interesserte lærere tilgang til gårder som kan ta 
imot besøk (Access to Farms, www.farmsforteachers.org.uk). 



 

 173

Besøksgårdene tar imot busser av elever som får på seg 
beskyttelsesklær før de går inn til dyrene. Suvenirbutikken på 
gården gir elevene anledning å kjøpe noe som minner dem om 
gårdsbesøke. 
 
Det man må være klar over i forhold til landbruk i England, er at 
det drives på samme måte som en byggemester bygger et hus. 
”Bonden” ringer et firma som pløyer, en annen som leverer små 
dyr til å fôre opp, en annen til å treske. Kanskje er det derfor det 
var et lovforslag i det engelske parlementet som foreslo å forby 
barn på gårder. Når gården er en transport sentral for store 
lastbiler og andre maskiner, ønsker sjåførene å unngå de farene 
møter med barn representerer. 
 
Et bilde av landbrukets situasjon i Storbritannia er tilgjengelig på 
nettsidene til organisasjonen FACE – Farming and Countryside 
Education (www.face-online.org.uk) i form av profiler fra 
gårder. Denne NGO vier seg til å lære barn og ungdom om mat 
og landbruk i en bærekraftig omegn (”countryside”). De lager 
skolemateriale og formidler muligheter til aktiviteter på gårder, 
og ser ut som de har stor variasjon i pedagogisk innhold.  De 
spenner fra gårder som tar imot ungdom som trenger en 
alternativ/supplement til skolen, til gårder som sluser mange 
tusen elever gjennom i en besøksordning. Her er det mye 
spennende, men det kan være et strev å finne veien gjennom 
tekster på ”Welsh”. 
 
Enda en organisasjon, Farms for Schools 
(www.farmsforschools.org.uk) er en interesseorganisasjon for 
tilbydere som forsikrer at skoleturer til gårder er 

sikkerhetsmessig godkjent, hyggelig og utbytterik i forhold til 
læring. Medlemmene får tilbud om inspeksjon av deres gård, 
markedsføring, konferanser, veiledning og tilgang til skriftlige 
materialer som kan brukes i forbindelse med besøk. De har også 
et opplegg for kvalitetssikring av tilbudene. 
 
Jeg kan ikke forlate Storbritannia uten å nevne et prosjekt for 
ungdom som ”faller ut” av rammene i konvensjonelle 
utdannelsesinstitusjoner. Ruskin Mill (www.ruskin-mill.org.uk) 
har gitt ungdom med lærings- og atferdsvansker en mulighet å 
lære gjennom praktisk arbeid med jorden og andre håndverksfag 
siden 1984. Ryktene sier det er et spennende sted å besøke. 
 
 
Nederland 
Nederland er, ved siden av Norge, det landet i Europa som har 
utviklet ”Grønn omsorg” i landbruk og hagebruk. Mennesker fra 
Nederland utviklet organisasjonen ”ECEAT – European Centre 
for Eco Agro Tourism” og i forbindelse med bondegårdsferier 
har de interessert seg for gård-skolesamarbeid. Det har vært 
kontakt over landegrensene siden Levande Skule og nå er det 
prosjekter i gang mellom gård og skole inspirert av arbeidet i 
Norge. Det blir sikkert snart et nettsted hvor det kan leses om 
deres arbeid.  
 
 
USA 
Som en innfødt fra dette landet, kan jeg med stor sikkerhet si at 
USA er kontrastenes land. Motsetningene som man finner 
innenfor matproduksjon er ikke så synlig i verdenspressen, men 
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det er knapt et annet land i verden hvor en stor del av befolkning 
er så opptatt med spørsmål omkring mat!(Det måtte være 
Storbritannia som har vært igjennom flere kriser i løpet av de 
siste 10 år). Dette har ført til en stor og mangesidig flora av 
alternative prosjekter innenfor landbruk. Ikke sjelden har også 
disse prosjektene en aktiv interesse i formidling om landbruk til 
den kommende generasjon. 
 

 
Foto: Linda Jolly 
 
Prosjekter som kombinerer arbeid med barn og ungdom og 
matproduksjon ser ut til å være ”inn” for tiden. En organisasjon 
som ble grunnlagt i 2006, Farm-Based Education Association 
(www.farmbasededucation.org) forsøker å samle noen av 
organisasjonene under en felles paraply. Noen tilbyr 

programmer for skolebarn, andre arbeider med barn, ungdom og 
ellers publikum utenfor skoletiden.  
 
Det har vært flere konferanser i de senere år hvor prosjekter som 
bruker landbruk i ungdomsarbeid har møtt hverandre og 
utvekslet erfaringer. Profilene på disse prosjektene er forskjellige. 
Her er alt fra arbeid med kriminell og belastet ungdom, til arbeid 
mot rasisme hvor ungdom fra forskjellige samfunnslag arbeider 
sammen i dyrking og servering av mat til de fattige. Et prosjekt 
for ”innercity” ungdommer opplevde jeg sist i San Fransisco. 
Arbeid på en gård utenfor byen gir ungdom råvarer til en 
cafevirksomhet i byen – Pie Cafe (www.pieranch.org).  
 
En organisasjon som står sentralt i alle diskusjoner om barn og 
mat/matproduksjon er ”Center for Ecoliteracy” i Berkeley, 
California (www.ecoliteracy.org) . De har bidratt til et prosjekt i 
en relativt fattig og fargerik skoledistrikt, og har opprettet 
skolehager og skolekjøkken hvor elevene lager mat fra det de har 
selv produsert. Dette har igjen ført til en ”omtenkning” i hele 
skolematsektoren hvor lokale dyrkere nå leverer råvarer direkte 
til et varmt måltid på skolene. Ringvirkningene er store i et land 
hvor skolemat er blitt satt på anbud. (Hvem leverer de billigste 
anbudene? Det er korrekt – det er MacDonalds og andre 
lignende fastfoods bedrifter.)  På deres nettsider finner man 
utmerkete artikler fra fagfolk i hele verden som belyser ikke bare 
landbruk, men også pedagogikk og ernæring. Boken som kom ut 
i fjor, ”Ecological Literacy” inneholder mange relevante artikler 
for gård-skolesamarbeid. Jeg hadde gleden av å delta på en av 
deres konferanser nylig hvor også Danmark, Italia, Canada, 
Australia og andre land var representert. Kan anbefales! 
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Også på vestkysten av USA finnes ”Center for Agroecology and 
Sustainable Food Systems” ved University of California, Santa 
Cruz. Dette startet som et studentprosjekt i 1969 (som jeg var 
med på) før den vokste til en selvstendig del av Universitet. 
Hovedvekten av deres pedagogiske virksomhet er rettet mot 
studenter og annen ungdom som ønsker å utvide perspektivet 
gjennom et praktisk kurs i økologisk landbruk. Elever fra 
grunnskolen blir også tatt imot og opplært i dyrkingskunsten. På 
samme sted har Life Lab (www.lifelab.org) etablert sin 
virksomhet. De er konstituert som stiftelse (NGO) og har som 
formål å arbeide med naturfagsundervisning med utgangspunkt 
i praktisk erfaring fra dyrking av vekster. Life Lab har nå 
utviklet programmer som er i bruk i over 1000 amerikanske 
skoler. I Santa Cruz har de en eksempelhage som tar imot 
skoleklasser hele året. 
 
Enda en organisasjon som er organisert som en bedrift finnes i 
California, ikke langt fra grensen til Mexico. ”State Education 
and Environment Roundtable” (www.seer.org) var et 
samarbeidsprosjekt mellom skolemyndigheter i 12 delstater. 
Deres prosjekt gikk ut på å undersøke om en forbedring i læring 
kunne konstateres gjennom en integrering av prosjekter med 
natur og miljø. Rapportheftet ”Closing the Achievement Gap: 
Using the Environment as a Integrating Contest for Learning” 
viser til resultater fra over 40 skoler på alle aldersnivåer. 
Amerikanere er verdensmester i testing. Her blir elevene testet 
og sammenlignet med andre som ikke har deltatt i integrerte 
utendørsprosjekter og resultatene er entydig i så å si alle fag. 
Betydelig bedre resultater fantes i språk, matte, naturfag, 
samfunnsfag, evne til abstrakt tenkning og 

kommunikasjonsferdigheter. Til og med lærerne ble inkludert 
med konklusjonen at prosjektet ga dem fornyet kraft og 
begeistring. 
 

 
Foto: Linda Jolly 

 
California journalisten Richard Louv hadde ingen forestilling om 
hvilken innvirkning hans bok ”The Last Child in the Woods” 
kom til å ha da han ga den ut i 2005. Nå finnes en organisasjon 
med eget nettsted som arbeider intenst med å snu utvikling – 
Children and Nature Network (www.cnaturenet.org). Deres 
slagord, ”No Child Left Innside” (intet barn igjen inne) er et 
ordspill på en nasjonalt program for skoler som het ”No Child 
Left Behind”. Louv kjenner til arbeidet i Norge og har ofte brukt 
det som eksempel i foredragene forskjellige steder i USA. På 
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nettet forsøker de å samle dokumentasjon om betydningen av 
samvær mellom barn og natur – blant annet i hager. 
 
Slow Food and Terre Madre 
Av andre internasjonale organisasjoner som arbeider med mange 
av problemstillingene som danner motivene for gård-
skolesamarbeid, må jeg nevne ”Slow Food” 
(www.slowfoodfoundation.com) og søsterorganisasjonen ”Terre 
Madre” (se samme nettaddresse). Her er fokus på å redde 
matkultur over alt i verden og det må selvfølgelig inkludere 
både landbruk og pedagogikk. Bevegelsen har fått mye vind i 
seilene og det er en fryd å lese om konferansene som har samlet 
bla. bønder fra Bolivias høysletter og Afrikas regnskoger. Deres 
satsning på skole inkludere kurs for lærere og en oppfordring til 
alle lokallagene (”conviva”) til å ta initiativ til skolehager. 
 
Konklusjonen? – Det skjer mye i verden, men det er bare i Norge 
vi har et forpliktende gård-skolesamarbeid hvor gård og skole 
arbeider som partner for å få til et varig integrering mellom 
landbruk og pedagogikk. 
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Vedlegg 1: Registreringsoppgave for bonde og lærer 
 
Linda Jolly 
 
I tidligere kurs har vi merket at bøndene ikke alltid har lett for å se 
hvilke ressurser de disponere over i forhold til barns behov. 
Registreringen under kan bidra til å få frem et bilde av hva gårdene kan 
tilby skolene.  Kanskje blir det lettere for både bonden og skolen å se 
mulighetene for samarbeid etter at man har arbeidet med dette. Lærerne 
på sin side kan med fordel gi et bilde av skolens og elevens behov og 
utgangssituasjon.   
 
   
Registrering av utgangssituasjonen på gården 
 
Beliggenhet 
Hva slags landskap ligger gården i?  Finnes det flotte 
utsiktspunkter eller steder hvor man får en oversikt over gården?  
Hvor langt er det til naboer?  Driver de med noe produksjon, 
håndverk, husflid eller hobby som kunne være til berikelse for 
elevene? 
 
Historie 
Hvor gammel er gården?  Hva slags liv har vært her før? 
(kombinasjonsbruk, husmannsplass osv.)  Finnes det historier 
om de som bodde her før?  Finnes det rester etter tidligere 
bosteder, gravhauger?  Hvilke bygninger fantes tidligere på 
gården (for eksempel vannmølle, tjæremine)?  Hvor tidlig blir 
gården nevnt i historiske dokumenter?  Vet man hvor mange 
som bodde på gården for 50 år siden, 100 år siden og enda lenger 

tilbake?  Er det stedsnavn på gården som elevene kan lære 
opprinnelsen til? 
 
Lovverk 
Er det restriksjoner som angår eiendommen?  Verneverdige 
bygninger, verneområder osv?  Finnes det utbygningsplaner?  
Har kommunen veiplaner, planer om golfbane, skianlegg eller 
friluftsareal? 
 
Jord og geologi 
Hvilke jordtyper finnes på gården?  Er det steder hvor 
jordprofilen vises tydelig?  Hvor finnes det matjord med spesielt 
mye synlig liv (f.eks. meitemark, spretthaler, osv.).  Hva slags 
stein ligger til grunn for jorden og hvilke steinforekomster er det 
på gården?  Har det vært gruvedrift på eller i nærheten av 
gården?  Er det områder som egner seg for enkel klatrelek eller 
områder som er farlige?  
 
Hydrologi 
Er det elver eller bekker som renner gjennom gården?  Har 
gården en egen brønn?  Finnes det tjern, vann eller strandlinje?  
Er det mulig å samle tang, grave torv, lage en vannmølle?  
Klima 
Hvilke klimasone(r) hører gården til?  Høyde over havet?  
Høydeforskjeller?  Hvilke retninger blåser det mest fra i de 
forskjellige årstider?  Er det steder som ligger skjermet som 
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egner seg til samlingsplasser?  Hvor, og når på året er det behov 
for le med tanke på rasteplasser, hagebruk osv.?   
 
Himmelretninger og sol.  Finnes det varme skråninger der snøen 
smelter først som egner seg for eksempel til en elevhage?   
Nedbør.  Må en elevhage ha tilgang til vann?  Er det egnete 
rutsjebakker på vinteren?  Hvor legges snøen til lagring?  Kan 
snøen legges slik at elevene får bedre utfoldelses muligheter?  
 
Vegetasjon og dyreliv 
Hva slags skog finnes på eiendommen?  Er det områder som 
egner seg til skogspleie, rydding eller planting av skoleklasser?  
Er det sjeldne eller truede plantearter på gården?  Finnes 
områder med myr?  Natureng? Hvilke ville dyr finnes i 
utmarka? Er det områder med spesielt rikt innsektliv? Kan man 
vise til nytte-/skadevirkninger?  Er det områder som er viktig for 
trekkfugler?   
 
Produksjon 
Hva er det gården produserer?  Er andre produksjonsformer 
under vurdering?  Er det noe som produseres kun for eget bruk?  
Hva var hovedproduksjon tidligere?  Hva må kjøpes inn til 
gården for å holde produksjon i gang?  Er det noe form for 
direkte salg av produkter fra gården? 
 
 
Mennesker og husdyr på gården 
Hvem bor på gården?  Hvor mange deltar i driften av gården?  
Hvem kan være med når elevene kommer? Hva slags husflid og 

håndverk kan gårdsfolket? Finnes det dyr på gården som ikke er 
en del av en produksjon? 
 
Veier, adkomst, offentlig transport 
Hvordan er veinettet?  Har elevene mulighet til å gå eller sykle 
til gården?  Er det gamle stier som kan ryddes og brukes?  Finnes 
det rutebusser eller skolebusser som passerer gården?  Er det 
parkerings muligheter til de som kommer med privat bil? 
 
Bebyggelse 
Eksisterende bygninger.  Er det noe som egner seg som 
samlingsplass innendørs/under tak?  Er det minst et toalett 
tilgjengelig for elevene uten å gå gjennom huset?  Finnes det en 
grue eller kjøkken for å lage mat? En bakerovn?  Benker og bord?  
Hvis ikke, er det muligheter for å sette noe i stand?  Finnes det 
verksteder – for eksempel sløyd, smie, sag, veksthus, mekanisk 
verksted, osv som kan brukes? 
 
Forurensning/Rot 
Er det steder på gården med mye støy?  Eksos?  Finnes det gamle 
søppelplasser som kan være farlige?  Står det gamle redskaper, 
gammelt materiale eller annet som kan gi inntrykket av rot? 
 
Redskaper 
Hvilke redskaper kan være av pedagogisk interesse for 
barn/ungdom (for eksempel separator, rokk, halmbinder, 
hesteredskaper, osv.)  Finnes det redskaper av historisk 
interesse?  Kan elevene oppdage selv hva de var brukt til?  
Finnes det redskaper som elevene kan være med på å sette i 
stand? 
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Registrering av utgangssituasjonen på skolen 
 
Skolens fysiske anlegg 
 
Bygninger 
Hvor stort areal utgjør hele skolen?  Hvor mye er bebygget?  (m2 
per elev?)  Hva har skolen av fagrom for praktiske/kreative fag?  
 
Utearealet 
Hvor mye uteareal er disponibelt for elevenes lek og frie 
utfoldelse?  (m2 per elev?)  Hva finnes av grøntområder, av trær, 
busker, eng osv.?  Omfatter skolegården noen muligheter for 
klatring, hyttebygging, anlegging av blomsterbed, evt. en 
skolehage?  Er det noen dyr på skolegården eller på 
naboeiendommene. 
 
Planer 
Finnes det utbyggingsplaner slik at utearealet blir mindre på 
sikt?  Er skolen nedleggingstruet?    
 
Beliggenhet 
Er skolen i et tettbebygget område?  Har skolen en eller flere 
gårder i sin umiddelbare nærhet?  Fra hvilken avstand kommer 
elevene til skolen? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Skolens menneskelige ressurser 
 
Elevene 
Hvor mange elever har skolen?  Hvor mange klasser er elevene 
delt opp i?  Er barnehagen like ved?  Har skolen elever med 
spesielle behov?  Finnes det innvandrerbarn på skolen?   
 
Medarbeider 
Hvor mange lærere arbeider ved skolen?  Assistenter?  Har 
skolen en vaktmester og kontorpersonale?  Har rektoren en 
fulltidsstilling på administrasjon?   
 
Skolens historie 
Hvor gammel er skolen?  Har det vært en gård knyttet til skolen 
tidligere?  Hvor lenge har elevene gått hver dag i uken på 
skolen?   
 
Skolens profil 
Hva er skolens valg? Finnes det en virksomhetsplan ved skolen 
som forteller om skolens satsningsområder?   Finnes det faste 
utedager på noen klassetrinn?  Har skolen lagt vekt på 
prosjektarbeid som knytter elevene tettere opp til 
lokalsamfunnet?  Kan GSPR sees som en videreføring eller en 
utvikling av en ny profil som skolen ønsker å opparbeide? 
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På kurset har vi understreket hvor viktig det er for lærerne å få med seg 
ledelsen og kolleger i startfasen.  Vi skisserer her prosessen slik den har 
foregått ved noen skoler.  Den krever mange samtaler og en god del 
kartlegging.  Når jobben er gjort, vil skolens utgangssituasjon og behov 
komme mye klarere frem. 
 
1) Har du funnet minst én kollega som også er interessert i å 
utvikle et gård/skolesamarbeid?  Pionerer bør sørge for at de 
ikke står alene som initiativtager, men har minst en til å spille på 
lag med. 
 
2) Har du (dere) gitt rektor/ledelsen informasjon om prosjektet, 
kurset, nettverket og forankring i Kunnskapsløftet?  Kan du ut i 
fra din egen undervisning konkretisere dette slik at man ser at 
det ikke er en tilleggsaktivitet, men en alternativ og mer 
virkelighetsnær måte å realisere skolens/Kunnskapsløftets mål 
på?  Er det mulig å få gårdbrukeren med på møte med ledelsen 
for å presentere gårdens ressurser?   
 
3) Har du (dere) funnet en anledning til å gi alle kolleger en 
innføring i prosjektets muligheter (for eksempel, en 
planleggingsdag med inviterte gjester fra skoler som er i gang, 
eller et felles besøk med innlagt arbeidsøkt på gården)? 

4) Har du (dere) gjennomført en undersøkelse av hvilke 
fag/prosjekter/temaer lærerne kunne tenke seg å realisere på en 
bedre måte enn på skolen dersom de fikk bruke gården som 
ramme? 
 
5) Har du (dere) undersøkt hva den enkelte medarbeider har av 
relevant erfaring, for eksempel, ivrig hagedyrker, flink til å 
snekre, glad i å gå på tur, glede av å lage mat, selv vokst opp på 
gård.  Kunne disse evt. ønske å være med på gårdsøktene? 
 
6) Har du (dere) valgt et prøveprosjekt i samråd med bonden og 
tatt stilling til omfanget?  Har dere drøftet økonomien til et 
prøveprosjekt?  Har dere funnet en løsning på evt. 
transportproblemer.? 
 
7) Har foreldrene blitt tatt med i planleggingen og gitt en 
mulighet til innspill/samarbeid i utviklingen av GSPR?  Kan 
foreldrene bli tatt med i en ressurskartlegging (se pkt 5)?  Er det 
mulig å holde et foreldremøte på gården i forkant for prosjektet? 
 
8) Har du (dere) en foreløpig plan for hvordan gård/skole 
samarbeidet ser ut om ett år, om 5 år? 
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Vedlegg 2: Kort om Levande skule 
 
Levande skule (1996-2000) ble utviklet som et landsomfattende 
samarbeidsprosjekt mellom Norges landbrukshøgskole og Det 
norske hageselskap, støttet av Kirke-, undervisnings- og 
forskningsdepartementet, Miljøverndepartementet, 
Landbruksdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Norsk 
kulturråd og Landbruksbanken. 
 
Ny kunnskap gjennom erfaring 
Prosjektets siktemål var å bidra til nasjonal kunnskapsutvikling 
på feltet planlegging, utforming og bruk av skolens uteareal og 
nærmiljø som læringsmiljø. Utfordringene som skolene står 
overfor i forbindelse med Reform – 97, trenger et 
kunnskapsfundament som er tilpasset deres lokale behov. 
 
Pilotskoler og pilotgårder 
Over en 4-årsperiode ble det utviklet to landsdekkende sett av 
eksempler. I den ene eksempelsamlingen sto utearealet på skolen 
i sentrum: hvordan den enkelte skole kan gå frem for å forbedre 
omgivelsene sine med vekt på pedagogisk bruk, samt funksjonell 
og estetisk utforming. Økologisk skolehage inngår her som et 
sentralt element. Den andre eksempelsamlingen ble bygget opp 
rundt i alt 8 gårder som inngikk et forpliktende, pedagogisk 
samarbeid med en eller flere skoler. 
 
Informasjons- og nettverksarbeid 
Prosjektet utviklet et bredt faglig nettverk både i Norge, Norden 
og internasjonalt. Det ble i første rekke bygget opp gjennom de 

tverrfaglige team som veiledet pilotskolene (i skjæringsfeltet 
landskapsarkitektur/pedagogikk/hage- og naturbruk). Prosjektet 
har knyttet kontakter til tilsvarende forskningsmiljøer 
internasjonalt (i særlig grad Sverige, Danmark, Tyskland, 
England og USA). 
 
Etterutdanning av lærere 
Levande skule utviklet et kompetansegivende kurstilbud for 
lærere, bønder og andre som arbeider med planlegging, 
utforming og bruk av skolens uteareal og nærmiljø. Tilbudet ble 
utviklet i nært samarbeid med fire kurssteder knyttet til 
regionale gartnerskoler/landbruksskoler (Kvæfjord, Staup, 
Aurland og Grimstad): 
 
 
MODUL 1: Utearealet som tverrfaglig læringsarena 

 
MODUL 2: Planlegging og drift av skolehage 

 
MODUL 3: Naturen som naturfagslærer 

 
MODUL 4: Opprusting og rehabilitering av skolens uteareal 

 
MODUL 5: Gården som pedagogisk ressurs 
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Læremidler 
I tillegg til egne internettsider ble det i samarbeid med Norsk 
Form utviklet en oversikt over relevant litteratur som ble 
distribuert til alle landets skoler. Det er gitt ut to rapporter som 
oppsummerer erfaringene på feltene skolens uteareal og gården 
som pedagogisk ressurs. Det er gitt ut en håndbok i planlegging 
og drift av skolehage, og et veiledningshefte om gården som 

pedagogisk ressurs er under utarbeidelse. I tillegg ble det laget 
en inspirasjonsfilm om gården som pedagogisk ressurs. 
 
Forskning 
I prosjektperioden ble det satt i gang et Dr.scient-arbeid ved 
NLH i tillegg til det løpende FoU-arbeidet i hovedprosjektet. 
Tema: fysisk tilrettelegging og pedagogisk bruk av skolens 
uteareal. 
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Vedlegg 3: Kort om eksempelutviklinga ”Garden som pedagogisk ressurs” 
 
Målsetting: Å utvikla kunnskap om korleis garden kan nyttast 
som allmennpedagogisk læringsarena i tråd med Reform -97.  
 
Avgrensing: Pedagogisk verksemd på garden kan femna om alt 
frå meir uforpliktande ”klappegards-besøk” til såkalla ”grøn 
omsorg”. Vi retta fokus mot eit forbindtleg, pedagogisk 
samarbeidet med grunnskulen. 
 
Problemstilling: Kva må til for at eit slikt samarbeid skal 
fungera godt med omsyn til pedagogikk, økonomi og 
organisering? 
 
Utvalskriterium: Under utveljinga av gardsbruk, la vi vekt på at: 
 

1. gardsfolket hadde røynsler med eller ynskje om å 
integrera pedagogisk verksemd i livet på garden, og at 
dei ville gå inn i ein dialog med skulen for å få dette til. 
 
2. garden hadde ein stor grad av mangfald m.o.t. dyr og 
vekstar, og at dette mangfaldet var eit resultat - og ein del 
av - den ordinære drifta. 
 
3. den geografiske plasseringa av garden gjorde at vi fekk 
god dekning på landsbasis og i høve til bynære/landlege 
strok. 

 

Overføringsverdi: Som det går fram av utvalskriteria, var vi 
ikkje ute etter ”det norske gjennomsnittsbruket”. 
Overføringsverdien ligg i at andre gardar og andre skular kan 
dra lærdom av slike døme på samarbeid gjennom å sjå kva desse 
eksepla har fått til ut ifrå sine lokale føresetnader.  
 
Lokalt utviklingsarbeid. Nykkelpersonane i eksempelutviklinga 
var bonden og lærarane. Det er desse som forbandt seg med 
oppgåva det er å skulle gå opp eit nytt spor, der både omfang, 
form og innhald må vera tilpassa ynskja, kapasiteten og 
økonomien til garden og skulen. 
 
Nasjonalt utviklingsarbeid. Oppgåva til ”Levande skule” var å 
stø opp om dette lokale utviklingsarbeidet gjennom å: 
 

1. formidla kontakt mellom gard og skule og delta på 
sams møter, evt. med offentleg forvaltning. 
 
2. gje hjelp til å sikra lokal finansiering (formulering av 
søknader, direkte kontakt osb.). 
 
3. skipa til årlege samlingar for erfaringsutveksling og å 
gje ut nyheitsbrev to gongar i året. 
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”Levande skule” freista å la røynslene frå eksempelutviklinga 
koma omverda til del. Vi arbeidde for at denne kunnskapen vert 
med i vurderingsgrunnlaget på politisk nivå under revideringa 
av rammevilkåra for både skuleverket og landbruket. Ved å visa 
til eksempla, ønskte vi å få fram korleis sider av læreplanen 
fungerer i praksis og kva hindringar ein støyter på av økonomisk 
art i freistnaden på å få til eit fruktbart samarbeid. 
 

Tidsperspektiv. Prosjektperioden var på fire år (1996-2000). Det 
seier seg sjølv at arbeidet med dette temaet må ha ein meir 
langsiktig karakter, der fruktene fyrst kjem til syne om 10-20 år. I 
løpet av prosjektperioden har likevel menneske forbunde seg 
med eit slikt arbeid på ein måte som vi vonar kan inspirera andre 
med ein tilsvarande ambisjon. 
 
 
 

 
 


