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INTRODUKSJON 

1 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-social-farming.

Denne publikasjonen ble utarbeidet innenfor rammen av ERASMUS + prosjektet Social Farming in Higher Education (So-
FarEDU) som et eksempel på utdanningsmateriell innen sosialt jordbruk. Det skal tjene som pedagogisk materiale for 
studentene på relevante studieprogrammer og for lærerne deres som et verktøy og inspirasjon for å lage egne materialer.

Sosialt jordbruk er en innovativ jordbruksform som er bygd på historiske landbruksprinsipper og funksjoner. Konseptet 
sosialt landbruk har utviklet seg betydelig og endret form i Europa i løpet av de siste tiårene. Vi kan se forskjeller mellom 
individuelle land som følge av detaljene i deres historiske utvikling, og deretter fra den nåværende tilstanden i jordbruk og 
sosial sfære. Det er flere definisjoner av sosialt jordbruk og tilnærminger som er integrert i eller overlapper det. Gruppen 
av forfattere av denne publikasjonen i ERASMUS + Social Farming in Higher Education (SoFarEDU) -programmet definerer 
sosialt landbruk på grunnlag av en endret definisjon opprettet i uttalelsen fra European Economic and Social Committee i 
2012 (EESC Opinion: Social farming, 20121) følgende:

Sosialt jordbruk vedtar et multifunksjonelt syn på jordbruk som kombinerer jordbruk med sosiale tjenester / helsehjelp på lokalt 
nivå. Det kan bidra til å forbedre sosial og miljømessig bevissthet, i samsvar med sosiale og solidaritetsprinsipper. Selv om sosial 
jordbruk omfatter et veldig bredt spekter av aktiviteter, har de alltid to elementer til felles: a) aktivitetene foregår på en gårds- 
eller markedshage, og b) de er designet for mennesker som enten midlertidig eller permanent har spesifikke behov , inkludert 
utdanningsbehov. [...] Sosialt jordbruk kan dermed foreløpig defineres som en klynge av aktiviteter som bruker landbruksressurser 
- begge dyr og planter - for å generere sosiale tjenester i landlige eller semi-landlige områder, for eksempel rehabilitering, terapi, 
skjermede jobber, livslang læring og andre aktiviteter som bidrar til sosial integrasjon. [...] I denne forstand handler det om - blant 
andre ting - å lage gårder steder der mennesker med spesielle behov kan ta del i daglige jordbruksrutiner som en måte å opprett-
holde sin tilstand / tilstand eller fremme deres utvikling, gjøre fremskritt og forbedre deres velvære.

Imidlertid hadde folk oppfylt elementene i sosial jordbruk under landbruksaktiviteter lenge før opprinnelsen til begrepet og 
dens definisjoner. Historisk sett tjente jordbruket ofte som en næring som kunne sysselsette mennesker med forskjellige 
former for funksjonsnedsettelser, og en jordbruksgård fungerte som et sted som engasjerte alle menneskene som bodde 
der, i forskjellige typer aktiviteter i henhold til deres muligheter og ferdigheter. Med intensiveringen av jordbruket begynte 
denne tilnærmingen å forsvinne og den forsvant nesten fullstendig i flere land. Dette er grunnen til at vi, som nevnt i begyn-
nelsen av teksten, utvikler sosialt jordbruk på historiske prinsipper og funksjoner i jordbruket.

Selve spørsmålet om sosialt jordbruk er veldig bredt og inkluderer en blanding av mange forskjellige felt. Landbruk og so-
sialt arbeid er også veldig komplekse aktiviteter som inkluderer en rekke underdisipliner. Deres kombinasjon, som skaper 
en unik enhet for sosialt jordbruk, utvider rekke temaer som potensielt kan løses betydelig. Dette er grunnen til at det er så 
mange forskjellige tilnærminger til utdanning i sosialt jordbruk. Publikasjonen velger flere emner med bredere kontinuitet 
og bruker dem til å lage et eksempel på en kompleks lærebok om sosialt jordbruk. Den viktigste grunnen til opphavet er å 
praktisk demonstrere temaene for sosial jordbruksforberedelse mens du bruker verktøy som ble opprettet innen SoFarE-
DU-programmet, og demonstrasjonen av deres tilpasning til høyere utdanning.

Valget av temaer som blir behandlet i denne publikasjonen representerer bare en liten del av de komplekse temaene for 
sosialt jordbruk. Kapitlene ble utdypet med bruk av verktøy laget i ERASMUS + -prosjektet Social Farming in Higher Edu-
cation (SoFarEDU) og de tjener som en demonstrasjon av en mulig måte å lage pedagogisk materiale om temaet. Et viktig 
verktøy for utvikling av kapitlene var den abstrakte boka med 70 relevante temaer, presentert på websidene til SoFarE-
DU-prosjektet (https://sofaredu.eu/). Andre sammendrag og fullt utdypede kapitler, enheter, foredrag eller hele bøker, kurs 
og programmer som omhandler spesielle felt for sosialt landbruk eller sosialt landbruk som helhet, kan lages ved å bruke 
standarder for utdanning i sosialt jordbruk, og som en læreplan og en håndbok for lærere på grunnlag av disse standarde-
ne. Kapitlene representerer en av mange former, og de er ganske like i konsept og rekkevidde på grunn av funksjonaliteten 
til publikasjonen som helhet. De fungerer som en inspirasjon for andre brukere av SoFarEDU-publikasjonene og avslører 
samtidig mangfoldet i sosialt jordbruk. Disse nyoppståtte materialene kan variere i det nivået de utdyper konkrete spørs-
mål og også i tekstens omfang eller i deres fokus.

Det mangler fortsatt utdanningsmateriell for sosialt jordbruk i mange land, og i eksisterende tilfeller er noen spørsmål 
bare delvis dekket. Vi tror at SoFarEDU-programmet vil bidra til endring av denne statusen, og at de gitte verktøyene og 
eksemplene vil føre til at det skapes et bredt spekter av høykvalitetsmateriale som vil bidra til utviklingen av sosialt land-
bruksspørsmål.

8

Tekstboken



ENHET 1

FORDELER MED NATUREN 
FOR MENNESKELIG 
VELVÆRE 
Birgit Steininger



PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG MATERIALER
Tidskrav: 8 timer
Sted: Klasserom
Verktøy og materialer: prosjektor, flippover, markør og kort

LÆRINGSUTBYTTE/ MÅL OG NIVÅ
Studentene har kapasitet til å integrere kunnskap og til å analysere, evaluere og administrere de forskjellige folkehelse-
aspektene i grønne miljøer på lokalt og globalt nivå.

Studentene har kapasitet til å beskrive, analysere og evaluere miljømessige, sosiale, helsemessige og økonomiske aspekter 
ved tilgang til grønt miljø.

Studentene har kapasitet til å skaffe, analysere og formidle informasjon om fordelene med grønne miljøer for menneskers 
velvære og er i stand til å tydelig presentere og diskutere konklusjoner, kunnskap og argumenter.

Studentene har kapasitet til å analysere og evaluere forskningsarbeid innen folkehelse og demonstrerer innsikt i vitenska-
pens potensial og begrensninger, dens rolle i samfunnet og folks ansvar for hvordan den brukes.

ABSTRAKT
Mennesker er en del av naturlige økosystemer og er avhengige av dem for å overleve. I et raskt skiftende miljø og med 
økende urbanisering er denne avhengigheten utfordrende. Naturlige miljøer påvirker menneskers helse og velvære både 
direkte og indirekte. Urbane grønne og blå områder gir muligheter for utvinning av stress og fysisk aktivitet. De tilbyr rom 
for sosiale interaksjoner i nabolaget og steder for barns lek. Kronisk stress, fysisk inaktivitet og mangel på sosial samhørig-
het er tre viktige risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer, og derfor er tilgang til naturen en viktig ressurs for helse-
fremmende arbeid. Bevisene rundt effektene av naturlige miljøer på helse og velvære øker jevnlig. Kontakt med naturen er 
viktig for immunsystemutvikling og sensorisk eksponering, som har direkte nevrobiologisk påvirkning som støtter kognitiv 
utvikling og stressmotstand. Social Farms tilbyr mennesker som er sosialt, fysisk, mentalt eller intellektuelt vanskeliggjort 
muligheten til å tilbringe tid i naturen i et sunt, støttende og inkluderende miljø.

NØKKELORD
Natur, menneskers helse, trivsel, sosial, omsorg, rekreasjon, sosial jordbruk

1.1 INTRODUKSJON
I fantasien til mennesker er Paradise en hage, og siden utvisningen av mennesker fra det, leter alle etter sin personlige hage 
fra Eden. Hager berører oss, de bringer håp og minner og de oppfyller våre mest grunnleggende behov. Hver bit av grønt 
og natur - uansett hvor stor eller liten - har potensialet til å brukes terapeutisk og sosialt, og bidrar til individets velvære.

Natur og hager som sikre steder, glede av plantenes skjønnhet, men fremfor alt er produksjonen av planter for urter, frukt 
og grønnsaker nært knyttet til mange fagdisipliner som religion, kunst, filosofi og samfunnsvitenskap. Utformingen og bru-
ken av hager reflekterer utviklingen i forskjellige kulturer. Hager var også viktige symboler innenfor forskjellige religioner. 
Registreringer av helbredende planter finnes i skrifter fra Kina i det 4. årtusen f.Kr. Hager har vist seg å eksistere i sumerer-
ne rundt 3000 f.Kr., og senere i de store gamle sivilisasjonene, som grekere og egyptere. Hagene i de østlige sivilisasjonene 
er rike på designelementene sine. Selv i dag, for eksempel, kan du oppleve hagen i det mauriske Alhambra i Granada / 
Spania med alle sine forskjellige sanseinntrykk - farger, dufter og krusninger i vannet.

Romerske hager var de første i det sentraleuropeiske kulturområdet, hvor planter ikke bare ble dyrket for mat og medisin, 
men også blomstrende og velduftende planter ble plantet for å glede besøkende. Konseptet med hagen i Europa er nært 
beslektet med “hortus conclusus”, den middelalderske inngjerdede hagen. Opprinnelig tjente hager i klostre som formål 
å mate munkene. Symboliske prydplanter, som den røde rosen som et tegn på Kristi blod eller Madonneliljen for Jomfru 
Maria, fikk betydning. På den tiden ble ordene “vita contemplativa” og “vita activa” (kontemplativt og aktivt liv) overført til 
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tidsbruken i hagen. Å være aktiv i naturen og nyte naturen med alle sanser, gir velvære fram til i dag. Hager og natur blir 
mer og mer populære i media. Store dagsaviser og magasiner rapporterer jevnlig om praktfulle hager og gir instruksjoner 
om hagearbeid. Delte hageplasser i byer, så vel som tildelingshager, har blitt en ny trend som forbinder sosiale aktiviteter 
og sunn matproduksjon. Sosiale gårder kan være steder å finne en forbindelse til naturen i tillegg til en kilde til lokal matpro-
duksjon. Sosial gårdsdrift gir et grønt arbeidsmiljø med følgende fordeler: tilbud om å være ute, romslige og stille miljøer.

1.2 TEORI
Det meste av arbeidet med helse og velvære i grønne områder er basert på to vanlige psykoevolusjonære teorier. Dette 
er Ulrichs stressreduksjonsteori (Ulrich, 1983) og Attention Restoration Theory (Kaplan & Kaplan, 1998, Kaplan, 1995). En 
annen teori er begrepet biophilia (Wilson, 1984, Kellert & Wilson, 1995). Den beskriver en menneskelig tendens til å søke 
kontakt med naturen og naturelementene og føle seg vel i naturen. Mennesker, som avviser naturen, kalles biofobisk. 
Gjennom en fascinerende aktivitet i hagen der man når den såkalte flyten, utløses opplevelse. Flow utfører forskjellige be-
hagelige aktiviteter (Csikszentmihalyi, 1985).

Stressreduksjonsteorien fokuserer på den positive affektive responsen fra mennesker til naturen. Spesielle egenskaper ved 
naturen favoriserer en positiv reaksjon fra kropp og sinn. Avslappende elementer i landskapet er f.eks. synlige horisonter, 
vegetasjon, vann, en attraktiv overflatedesign og fraværet av farer.

Oppmerksomhetsteori fokuserer på prosessen med å utvinne begrensede tilgjengelige mentale ressurser. Avslappende 
landskap favoriserer restaurering. Sentralt er avstanden vekk fra hverdagen (å være borte), den utløste fascinasjonen (fas-
cinasjonen), en følelse av frihet og tilknytning (følelse av omfang og tilknytning) samt passformen til ens egne behov (kom-
patibilitet). Tilknytningen til naturen som et menneskelig trekk favoriserer aksept av de verdifulle fordelene som naturen gir.

For å bevise en kausal effekt av de grønne områdene, har forskere testet “vitamin G” i en rekke eksperimenter. I 2008 send-
te teamet til psykologen Stephen Kaplan fra University of Michigan i Ann Arbor 40 deltakere på en times tur - enten i det 
travle sentrum eller i den botaniske hagen. Forskerne brukte et navigasjonsapparat for å bevise at deltakerne gikk den for-
håndsbestemte ruten. Før og etter turen gjennomførte deltakerne forskjellige psykologiske tester. Faktisk var parkbesøken-
de ikke bare i bedre humør etter turen, de var også mye bedre fokuserte. Merket i en minnetest nådde de i gjennomsnitt 
halvannet poeng mer, mens byvandrerne forbedret seg omtrent 0,5 poeng. Værforholdene spilte ingen rolle, ettersom for-
skerne gjentok testene på forskjellige årstider. Kaplan ser på dette som et bevis på sin oppmerksomhet restaureringsteori: 
milde stimuli fra grønne miljøer fremmer utvinning. I følge denne modellen er det to former for oppmerksomhet: Vilkårlig 
oppmerksomhet er viktig hvis oppgavene er vanskeligere, for eksempel når man blir distrahert på jobb eller tar en vans-
kelig avgjørelse. Det krever innsats og tretthet. Ufrivillig oppmerksomhet kommer derimot lett. Det trengs mens du spiller 
et spill, man er fascinert av noe og kan nesten ikke slutte å gjøre noe. For å lade batterier for vilkårlig oppmerksomhet, bør 
man enten sove eller streife gjennom grønne miljøer, sier Kaplan. Det er mange “milde stimuli” som rasling av løv eller en 
fuglsang som gjorde at hjerner kan komme seg. Overstimulering av trafikkstøy og blinkende neonlys dekker mennesker; 
den prefrontale cortex - kontrollsentralen for oppmerksomhet - blir deretter overveldet, og selvkontrollen avtar.

Naturelskende mennesker søker naturen, føler seg godt i naturen og oppfører seg sunnere og mer miljøbevisste enn 
mennesker som ikke er koblet til naturen (Mayer & Frantz, 2004). Generelt er hensynene til helse- og trivselsfremmende 
aspekter ved naturen preget av en saluto-genetisk tilnærming. Dette er en biopsykososial modell. fremme av helse er sen-
tralt. En patogenetisk tilnærming er tvert imot dominerende når det gjelder å diskutere skadelige effekter og sykdommer.

Begrepet terapeutiske landskap ble utviklet for å beskrive de helbredende effektene av landskap på kroppen og sinnet 
(Gesler, 2003). Retningslinjene for utforming av sunne hager er basert på hagearkitektur (Marcus & Barns, 1999, Grahn & 
Stigsdotter, 2003). De naturbaserte og landskapsformede teoriene og konseptene støttes av handlingsorienterte teorier. 
Disse beskriver grunnleggende antakelser om implementering og effektivitet av pedagogiske, sosiale og (psyko) terapeu-
tiske intervensjoner. For å kartlegge tiltak i hager, er detaljkunnskap om de forskjellige virkningsmekanismene nødvendig. 
Her må det skilles mellom hagemekanismene i hagen og virkningsmekanismene til hageaktivitetene og en rekke overlapp 
(Hawkins, Mercer, Thirlaway & Clayton 2013). Forskningen om effekter av omsorgsgårder viser at omsorgsgårder gir men-
nesker med uførhet en mer aktiv rolle i hverdagen, og de lager en levende og arbeidsforhold som styrker mennesker og gir 
dem muligheten til å delta i samfunnet (Eilings, 2012).

Økonomisk forskning på rekreasjonsmiljøer krever ofte økonomiske kostnads-nytte-analyser, men kan bare finnes 
sporadisk (Cervinka et al., 2014). En gjennomgang ble funnet om økonomiske spørsmål i bymiljøer (Wolf & Robbins, 
2015). En gjennomgang av forskning over en periode på 40 år fant at det ville være nyttig å vurdere og betale i antall 
fordelene ved et naturopphold for befolkningens helse og velvære. En slik tilnærming kan øke generell forståelse og 
tiltrekke seg beslutningstakernes oppmerksomhet. Imidlertid trenger de tilsvarende teoriene og metodene for slike 
analyser fortsatt å utvikles (Wolf & Robbins, 2015).
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Læringsøkter i grønt område. Forfatter: Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

1.3 FORSKNING
En tur i en grønn omgivelse påvirker stemningen positivt og forbedrer konsentrasjonen. De som bor nærmere en park lider 
mindre av sivilisasjonssykdommer som høyt blodtrykk og lever lenger. Resultatene fra vitenskapelig forskning viser at: Den 
milde stimuleringen av sansene våre av naturen er gunstig for vår velvære.

Å oppleve naturen forbedrer på alle måter helsen vår - dette er bevist av studiene fra Jolanda Maas fra EMGO Institute for 
Health and Care i Amsterdam. Sosiologen og kollegene hennes analyserte medisinske data for et representativt utvalg på 
rundt 350 000 nederlendere. Forskerne koblet funnene fra arkivene til 195 fastleger til et geografisk rutenett. Rutenettfelter 
på 25 med 25 meter ble tegnet; rutenettet ble klassifisert etter nivået av grøntareal i rekkevidden til 3 kilometer fra hvert 
hus eller leilighet. Maas klassifiserte “grønne” områder som var dekket av planter mer enn 50%. Jo grønnere, sunnere, er 
resultatet av studien som ble publisert i 2009: Jo grønnere miljø, desto mindre hyppige hjerte- og lungesykdommer, diabe-
tes, depresjon og angstlidelser dukker opp hos beboerne. Én prosent mindre grønt hadde samme effekt på helsen som ved 
aldring enda et år. Hos barn og personer med lav inntekt kom resultatet enda sterkere ut - antagelig fordi de i gjennomsnitt 
bruker mer tid i det nære hjemmet.

Studier fra England og Japan bekrefter at tilgangen til grønne områder til og med øker forventet levealder. Folkehelsefor-
sker Takehito Takano fra University of Tokyo kategoriserte de grønne områdene i 2002 i Tokyos nabolag basert på data 
fra 1992 og intervjuet mer enn 3000 personer med fødselskohorter 1903, 1908, 1913 og 1918 til deres boligområde. Fem 
år senere registrerte forskerne dødsfallene blant intervjupartnerne hans: Rundt 900 av dem var nå avdøde. Blant dem var 
det mange mennesker med liten mulighet til å gå en tur i parken eller i andre grønne områder i miljøet. Dette gjaldt også 
når personer fra samme alder, kjønn, sivilstand og sosioøkonomisk status ble sammenlignet. Denne studien beviser at den 
positive effekten av natur på menneskers helse ikke bare skjer innenfor fattigdomsrelaterte levekår.

Slike sosiale ubalanser kan til og med delvis oppveies av et grønt miljø, slik Richard Mitchell fra University of Glasgow og 
Frank Popham fra University of St. Andrews beregnet. Geo- og helseforskerne listet opp britiske statsborgere som ennå 
ikke er i pensjonsalder, i henhold til inntekt og mengde grønne områder i bomiljøet. Antall dødsfall i årene 2001 til 2005 ble 
samlet. Resultatet viste at det å leve nær naturen kan minske effekten av fattigdomsrelatert tidligere død.
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Grønt er ikke det samme grønt
En foss har en aktiverende effekt, en skog en avslappende effekt - dette er konklusjonen fra en studie av østerrikske forske-
re fra året 2010. Det tverrfaglige teamet rundt en landskapsarkitekt og en lege registrert i gjentatte ti-minutters opphold i 
en skog, en steinete landskap og ved en foss. Fysiologiske reaksjoner fra 14 deltakere ble evaluert under kontrollerte fysis-
ke forhold som temperatur og lufttrykk. Pulsen ved fossen var i gjennomsnitt seks slag i minuttet høyere enn ved skogen. 
Forskerne fant også den sterkeste vegetative avslapningen i skogen, målt ved respiratorisk sinusarytmi, et kjennetegn på 
respirasjon. De fysiologiske reaksjonene i bergenslandskapet lå i mellom. Så for rekreasjon, gå i skogen - men i hvilken spe-
sifikk skog? En tur i velstelt tre fremmer den mentale trivselen mer enn en lignende sti gjennom vill natur, som det sveitsiske 
forskningsinstituttet for skog, snø og landskap i Birmensdorf i 2010 rapporterte. I det velholdte grønt mottas færre stimuli, 
antatt studieforfatterne Dörte Martens og Nicole Bauer.

Hjernedoping med orkideer
Hageplanter gjør slitne mennesker glade: rapportert av psykologen Ruth K. Raanaas og hennes kolleger fra Norges miljø- og 
miljøvitenskapelige universitet i Ås. De testet studentenes oppmerksomhet tre ganger: rett etter ankomst til et testlabora-
torium, etter en anstrengende oppgave (korrekturlesing av en tekst) og etter en påfølgende fem minutters pause. Delta-
kerne i en gruppe satt i et lite rom med fire vanlige stueplanter: en Schefflera arboricola, en Aglaonema commutatum og to 
rosa blomstrende orkideer (Phalaenopsis); forsøkspersonene i kontrollgruppen var i samme rom, men uten planter, testet. 
Hver deltaker bør lese fire til seks påfølgende setninger og skrive det siste ordet i hver setning etter en runde. Plantenes 
nærvær fremmet deltakernes minneevne. Deltakerne husket generelt 65% av ordene. Etter en 5 minutters pause i det 
grønne rommet kunne deltakerne huske 70% eller mer, mens deltakerne i rommet uten planter ikke økte evnen til å huske. 
Generelt sett kunne deltakerne i det grønne rommet huske 7% flere ord.

Forskning viser at:
Naturopplevelser er med på å konsentrere seg og gir velvære

Jo mer grøntområde er i boområdene, jo færre lider av sivilisasjonssykdommer og psykiske lidelser som angst og depresjoner.

1.4 HOVEDAKTIVITET OG TRENING

1.4.1 KONSEPTKARTLEGGING

Kort beskrivelse
I “konseptkartlegging” er kunnskapsdomener systematisk representert i form av konseptuelle nettverk ved å beskrive og 
symbolisere betydningen av de individuelle begrepene og deres forbindelser. Naturen til konseptuelle forbindelser blir 
synlig gjennom plasseringen av begreper i nettverket (for eksempel overlegenhet, underordning, parataksis, hierarki og 
pyramide); visualiseringen letter og støtter den konseptuelle forståelsen av de representerte kunnskapsområdene. Det 
genererte konseptkartet representerer en konseptuelt organisert struktur, der individuelle kunnskapselementer (regler, 
begreper, prinsipp, isolerte fakta, hendelser, objekter og spesifikt empiriske fakta) er meningsfullt knyttet til hverandre.

Fortsett (grunnleggende form: lag et konseptkart ved hjelp av indekskort)

Finn ut, gjennom hvilke begrep et kunnskapsområde kan representeres.

Skriv de funnet begrepene på indekskort og ordne dem i henhold til graden av deres generalitet: før først opp generelle 
begreper og prinsipper, deretter mer spesifikke, mindre omfattende begreper og prinsipper, og til slutt isolerte fakta, hen-
delser og konkret-empiriske fakta.

Konstruer, i samsvar med den funnet rekkefølgen av konsepter på et konseptkart, ved å ordne indekskortene på en til-
svarende stor plakat eller et tavle: start med et generelt begrep ovenfor, og jobb deg deretter ned til de mest spesifikke 
begrepene, fakta, hendelser, ...

Koble begrepene med hverandre ved linjer (for eksempel ved bruk av papirstrimler), der typen av forbindelsene forklares 
ved hjelp av verb, setninger eller symboler (for eksempel konseptuelle, årsakssammenheng, tidsmessige forbindelser).

Koblingslinjer med piler representerer retningsforbindelser (ensidig eller tosidig), koblingslinjer uten piler representerer 
rettede forbindelser.

Når nært beslektede begreper er ordnet nær hverandre, opprettes et innledende foreløpig konseptkart.
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Det anbefales å revidere den første råversjonen av et konseptkart flere ganger, for eksempel for å eliminere overflødige 
begreper, å sette inn glemte ord på nytt, omorganisere begrepene om nødvendig, å søke etter mer passende verb eller 
setninger for forbindelseslinjene .

Didaktiske funksjoner
• Utforsk hvordan elevene strukturerer og forstår kunnskapen deres konseptuelt
• Anerkjenn manglende eller misforståtte vilkår
• Formidle strukturert kunnskap
• Forsikre deg om at konseptuelle nettverk er ufullstendige eller defekte
• Spenn deg opp til konseptuell strukturering, meningsfull læring og videre læring
• Støtt å bygge en organisert, tydelig strukturert og stabil kognitiv struktur
• Å bringe nylærte meningsfulle forbindelser med tidligere lærte

Læringsmål:
• Kunne åpne et konseptuelt kunnskapsområde
• Gjenkjenne og visualisere konseptuelle forbindelser
• Kunne beskrive kjennetegn ved begreper og konseptuelle forbindelser
• Kunne forstå og klassifisere betydningen av regler, fakta og prinsipper
• Kartleggingskunnskap kan vises sammenhengende
• Kunne redusere komplekse tekster på deres konseptuelle kjerne
• Kunne bruke begreper som instrumenter

Mulige Bruksområder:
• For å forberede deg til eksamen
•  For å teste kunnskap, mangel på kunnskap eller konseptuell forståelse av elever
•  Som en introduksjon til et nytt kunnskapsområde, for å teste elevenes forkunnskap
•  For å oppsummere problemstillinger presentert ved forelesning, presentasjon eller tekst
• Som guide i presentasjonen og for å støtte lytterne
•  For å støtte individuell læring (som et sammendrag, deling i form av et konseptkart utarbeidet av lærere, som deles ut 

til elevene i begynnelsen eller på slutten av presentasjonen)

VARIGHET: MATERIALE:

Arrangementstype: seminar I henhold til forkunnskaper, omfanget 
av kunnskapen som skal presenteres 
og opplevelsen med konseptkart

Tavle,Whiteboard,overhead, 
prosjektor,folie,plakat, bord, kritt, 
blyanterAntall deltakere: alle

Lokaler: noen

Forutsetning for handling

Tips til lærere
Lærere bør lage konseptkart i planleggingsfasen for å fastslå sin egen forståelse av de sentrale begrepene og for å tydelig-
gjøre deres didaktiske reduksjon av et kunnskapsområde. 

Konseptkart kan oppfylle kunnskapsdelings-, diagnostiske, evaluerings- og insentivfunksjoner. 

Veien som skal forhandles for å konstruere konseptkart avhenger av målene, de didaktiske funksjonene i kunnskapsområ-
det og læringsfasen (motivasjon / start, oppbygging, arbeid osv.,avslutning) 

Internett-link: http://cmap.coginst.uwf.edu

Varianter
Etter en hovedtaler eller etter et vanlig tekstarbeid presenterer læreren et ekspertkart laget av henne / ham, basert på 
hvilke lærerne skal belyse emnet under forskjellige aspekter.

I individuell, partner- eller gruppearbeid presenterer elevene sine kunnskaper i form av konseptkart i begynnelsen eller 
slutten av en leksjon.

Metodiske alternativer
Aktiv strukturering, idédugnad, metaplan-teknikk, tankekartlegging
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Metodekombinasjoner med
Diskusjon, ekspertundersøkelse, gruppearbeid, partnerintervju, partner stafett, plakatøkt

1.4.2 PQ4R-METODEN

Kort beskrivelse
I forelesninger, spesielt i seminarer, er tekster ofte grunnlaget for utvikling av fagkunnskap, spørsmål, sammenhenger 
osv. Uansett hvordan tekstarbeidet gjøres under en seminarøkt, er det uunnværlig at deltakerne leser det tidligere gitte / 
uttalte grundig tekst. “PQ4R-metoden” gir strategier for å forberede lesing, å lese systematisk og å følge opp lesing, slik at 
individuelle modifikasjoner kan gjøres. 

Prosedyre (grunnleggende) 

Tekstarbeid i individuelt arbeid

PQ4R metoden deler tekstarbeidet I seks trinn:
Forhåndsvisning (få oversikt) 

 For det første får leseren en grov oversikt over innholdet i teksten. I tillegg studerer han / hun oversikten over innhold og 
nøkkelord samt grafikk, illustrasjoner, uskarphet og sammendrag som formidler de første viktige ledetrådene og informa-
sjonen. I tillegg kan han / hun skumme teksten (krysslesing). 

Spørsmål (formulere spørsmål om tekståpning, vær nysgjerrig) 

Leseren formulerer spørsmål som emnet vekker fra ham / henne, og som teksten skal svare på.

Les (arbeid gjennom teksten)
Nå leses hele teksten nøye med sikte på å kunne svare på spørsmålene som tidligere er stilt til teksten. Hvis nødvendig, 
formuler nye spørsmål som oppstår på grunn av den mer intensive studien av teksten (medfølgende spørsmål). Viktige 
tekstpassasjer skal merkes og nøkkelord i teksten tas opp som hjelper til med å oppnå en raskere orientering i teksten.

Reflekter (gå utover teksten)
Leseren når utdypingen av det utviklede tekstforholdet til dette trinnet, ved å knytte forståelsen eksplisitt til sin forrige kunnskap, danne asso-
siasjoner til sentrale begreper eller kjernestillinger, undersøke eksempler teoretisk, i stor grad reflektere, evaluere, kritisk stille spørsmål, etc.

Resitere (for å oppsummere den aktuelle teksten)
At this step answer,  questions  are asked about   the text without recourse to records. In this way, the main thoughts are 
reproduced in their own words.

På dette trinnssvaret blir det stilt spørsmål om teksten uten bruk av poster. På denne måten gjengis hovedtankene med 
egne ord.

Gjennomgå (rangere tekstarbeidet og inntektene derav)
Hele teksten blir oppsummert på nytt, gjennomgått kritisk og resultatet av arbeidet integrert i egen kunnskap.

Didaktiske funksjoner
• Uavhengig tekststudie, fremme aktivt tekstarbeid
• Å presentere tekster på en slik måte at det som er utarbeidet kan tjene som grunnlag for følgende arbeidsfaser
• Forbered kritiske diskusjoner med andre deltakere basert på den nye innsikten som er oppnådd
• Integrer avlesninger i eksisterende kunnskap

Læringsmål:
• Utvikle kompetanse i å håndtere en tekst uavhengig
•  Kunne jobbe selvstendig, intenst og aktivt med tekster
• Still spørsmål om teksten
• Kan reprodusere tekster med egne ord
• Kan kritisk gjennomgå tekster
• Forbedre leseferdighetene
• Utvikle en individuell lesestil
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Mulige bruksområder: 
• Som guide for en aktiv uavhengig tekstundersøkelse
•  I begynnelsen av et kurs som bygger på intensiv uavhengig studie av tekst

VARIGHET: MATERIALE:

Arrangementstype: alle forklar metoden 15 minutter
systematisk lesing
nødvendig tid er avhengig av tåregrad/ 
omfang av teksten

Visualiser PQ4R- operasjoner,distribuer 
kopier, med forklaring av “PQ4R-
metoden”Antall deltagere: alle

Lokaler: noen

Forutsetning for handling

Tips til lærere
Introduser PQ4R-metoden og forklar den med et eksempel. Slik at deltakerne bruker fornuftig bruk av metoden, får utveks-
let erfaringer og diskuterer dem etter det første tekstarbeidet. 

Målet er ikke rask lesing, men tilpasning av lesehastigheten til forrige kunnskap, teksttype og lesemål. 

Støtt deltakerne i arbeidet med teksten med hint, hjelp, spørsmål osv. 

Lag tekstkopier slik at det er nok plass igjen for marginale kommentarer

Varianter
Lesing som standard og tekstsymboler. Gi seminardeltakerne enkle (og få) symboler, f.eks. å understreke den umiddelbare 
respondenten, å fremheve uklarheter med et spørsmålstegn, innvendinger mot teksten med et “Nei”, etc.

Kombiner viktige tekstpassasjer med egne ord og forstå dem med underoverskrifter. Representere korrelasjoner i et diagram.

Søke lesing. Nøkkelord er gitt. Disse må finnes i teksten og fylles med innhold ved intensiv lesning av naboplassene (vari-
anten fører til mer ensartede resultater, fordi selvkontrollen til lærerne er begrenset).

Metodekombinasjoner med
Diskusjon, ekspertundersøkelse, gruppearbeid, kulelager, tankekartlegging, partnerintervju, partner stafett, plakatøkt

1.4.3 PLAKATØKT

(veggavis, plakat, galleri, informasjonsmarked)

Kort beskrivelse
I en plakatperiode brukes plakater til å presentere innhold som skal jobbes med eller presenteres for plenumsresultatene, 
som ble utviklet i en tidligere arbeidsfase. På plakatene, som blir presentert og diskutert i plenum etter tur, skal innholdet 
eller resultatene registreres i stort format og eventuelt ved hjelp av grafiske designmidler.

Prosedyre (grunnleggende: påfølgende presentasjon av forberedte plakater i plenum)
• Ordne tider for plakatdesign, presentasjon og sluttdiskusjon
• Bestem rekkefølgen på presentasjonene
• Suspendér plakaten etter hverandre
• Presentasjon av plakatene av hele den lille gruppen eller en valgt foredragsholder
• Diskusjon av resultatene fra den respektive lille gruppen
• Avsluttende diskusjon av hele plakatøkten
• Oppsummer inntektene til plakatøkten

Didaktiske funksjoner:
• Sikre resultatene fra en arbeidsfase (f.eks. gruppearbeid, partnerarbeid)
• Gjør arbeidsresultatene tilgjengelige for andre grupper
• Diskusjonsgrunnlag for videre arbeid sammen
• Et tema, forhåndsstrukturering av et arrangement
• For å slappe av arbeidsfaser
• Aktiver deltaker
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Læringsmål:
• Presentere arbeidsresultater
• Kunne strukturere komplekse forhold
• Arbeidsresultater utviklet presentasjon kan forklare
• Forstå og diskutere arbeidsresultater fra andre grupper
• Samarbeid

Mulige bruksområder:
• Gjennomføring av et kurs
• Presentasjon av semesteroppgaver
• Etter en arbeidsfase (f.eks. gruppearbeid, partnerarbeid)
• Overfører hendelsene med smågruppearbeid i plenum
• Som et “informasjonsmarked” for å presentere resultater, prosjekter og problemer
• For å støtte et foredrag eller presentasjon
• For å strukturere et emne eller hendelse

VARIGHET: MATERIALE:

Arrangementstype: seminar, kurs for å designe plakaten: 
20-90 min
Presentasjon fra hver gruppe
10-20 min
Konklusjon diskusjon:
15 min 

Stort papir ark (A1)
teip, markerings tusj, linjaler, sakser, 
fargede arkAntall deltagere: 2 eller flere 

grupper (2-6 i hver) med plass til 
plakater

Lokaler: rom med store bord

Forutsetning for handling.

Tips til lærere
• Visualiser jobben (for eksempel regneark, flippover, ...)
• Ordne tider for de enkelte faser (lage plakat, presentasjon, diskusjon)
• Introduser og forklar en prøveplakat
• Definer en passende variant av plakatøkten
• Vurder monteringsalternativer for plakater og ta passende forholdsregler (f.eks. tape, oppslagstavle, pinner)
• Plakatene kan opprettes i klassen eller utenfor
• Arbeidsfasene, spesielt diskusjonen, moderat
•  Oppsummer og evaluer utbyttet av plakatøkten
• Gi deltakerne kopier av plakatene, hvis mulig

Varianter
Utstilling / Galleri: Plakatene vil ikke bli presentert etter hverandre i plenum, men presentert som en samtidig utstilling som 
alle besøkende kan besøke. Et gruppemedlem skal alltid være hos plakaten og være tilgjengelig for besøkende for spørs-
mål, avklaringer og diskusjoner.

Strukturen til plakatene er gitt (for eksempel med overskrifter). Dette standardiserer resultatene og letter sammenlignin-
gen mellom resultatene.

Plakater kan også brukes til å formidle resultatene av en hendelse til omverdenen. I dette tilfellet er det viktig fra begynnel-
sen av å være oppmerksom på hvilken forkunnskap som kan antas av observatørene. Presentasjonen er da vanligvis som 
i den første varianten.

Plakatøkt (plenum) som verksted. Plakatene er ikke først og fremst ment å representere tidligere utviklede resultater, men 
danner grunnlaget for en påfølgende arbeidsfase.

Flytte plenum, enkeltpersoner eller små grupper, moderert eller umodert.

Metodiske alternativer
Metaplan teknikk, Tankekart

Metodekombinasjoner med
Brainstorming, diskusjon, ekspertundersøkelse, fishbowl, gruppearbeid, hovedtaler, partnerintervju, partner tur, sandwich
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Plakatøkt. Forfatter: Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik

1.5 IDEER TIL HJEMMEARBEID

1.5.1 LÆRINGSDAGBOK

Læringsdagbøker er et verktøy for selvorganisert læring. Å føre læringsdagbøker er en testet metode for å dokumentere, 
utforske, gjennomgå og eventuelt endre din egen læringspraksis. Læringsdagbøker er universitetskurs for å dokumentere 
og reflektere over studenters personlige engasjement med undervisningsinnhold og mål. Denne metoden er spesielt egnet 
for kurs som innebærer å oppdatere egne erfaringer og holdninger og kritisk undersøke dem. De kognitive målene for 
kurset kan gjøres mye mer “personrelaterte” (se Stangl, 1998). Som empiriske studier har vist, fremmer læringsdagboken, i 
motsetning til tradisjonell “eksamenslæring”, langsiktig fastholdelse av innhold, noe som betyr mer meningsfylt og applika-
sjonsorientert læring (i følge Mayr 1997).

I disse dagboksoppføringene kan studentene prøve å revurdere det viktigste innholdet i kurset etter en ansikt-til-ansikt-hen-
delse - da det er velkjent at aktiv repetisjon er spesielt viktig for memorering - og dokumentere deres engasjement med det 
på egenhånd formuleringer (f.eks. gjennom velbegrunnet godkjenning eller avvisning, ved å etablere forhold til personlige 
opplevelser, beskrive dine egne ideer og utvikle løsningsforslag).

Følgende spørsmål er nyttige:
• Hva lærte jeg nytt, hva la jeg merke til?

- med hensyn til innholdet av teknisk og overordnet karakter (min innholdskompetanse)
- i forhold til meg som person (min personlige og sosiale kompetanse)

• Hva vil jeg fortsette å jobbe med når det gjelder innhold: Når? Hvor? Hvordan?
• Hva vil jeg bruke i nær fremtid?
•  Hva vil jeg ellers gjøre opp for, hva må fremdeles avklares?
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Tilbakemeldingene inkluderer følgende kriterier:
Egne tanker og refleksjon (kritisk refleksjon av hørt og lest innhold; personlige tanker strømmer inn i det; åpen og ærlig 
diskusjon om forskjellige tolkninger eller handlingsalternativer; usikkerhet er tillatt; danne egen mening). Resonnement 
(presentasjon av din egen mening basert på en konkret begrunnelse; påstandene støttes av et eksempel eller et dokument; 
leserne forstår uten problemer hva forfatteren ønsker å kommunisere).

1.6 EVALUATION EVALUERING
Bokanmeldelse

Bibliografisk informasjon
I begynnelsen må all bibliografisk informasjon spesifiseres nøyaktig:

• Fornavn (og) etternavn til forfattere eller redaktører (red.).
• Tittel på boken / antologien, muligens undertekster.
• Utgiver, publikasjonssted og publiseringsår, antall sider.

(Vanligvis finner du all denne informasjonen på en av de første sidene i boken.)

Forklar bokutvalget
Diskusjonen skal i utgangspunktet vise viktigheten av temaet for egen profesjonell praksis. Hvorfor har en å gjøre med 
dette emnet? Hvorfor er dette emnet viktig? Hvilke spørsmål bør boken svare på?

Bokens kjernemeldinger
Anmelderen bør filtrere ut de viktigste nøkkelmeldingene (3-5) i boka og liste dem.

Kritisk refleksjon/personlig uttalelse
Kritisk refleksjon kan vise hva som er spesielt verdt å lese om boka. Hva er arten av nyhetene? Hva gjenstår å ønske? Hva er 
lovet (f.eks. I innledningen), men ikke holdt? Er boka forståelig?

Kritisk evaluering av innhold er også ønskelig. Dette må forklares på en velbegrunnet og forståelig måte.

Relevans for aktiviteter i ens egen faglige utvikling
Anmelderen viser den praktiske relevansen av boka som er diskutert for faglig utvikling. Har boka forandret / påvirket hans / 
hennes forståelse av naturen på noen måte? Ble han / hun tydeligere? Gjør han / hun noe annerledes nå etter at boka ble lest?

Generell informasjon
Formulere tanker kort og forståelig, forståelig, objektivt begrunnet og generelt forståelig. Bokanmeldelsen skal være lesbar 
uten spesialkunnskap om bokens emne. Tekniske termer eller forkortelser unngås eller forklares.

Formelle krav til bokanmeldelser
Det må være klart hvem som skrev bokanmeldelsen.

Hver bokanmeldelse må være mellom 1 800 og maksimalt 3 000 tegn (inkludert mellomrom). Bokanmeldelsen må skrives 
på en kjønnsanpasset måte.
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ENHET 2

IKKE PRODUKTIVE 
FUNKSJONER OG 
AKTIVITETER I SOSIALT 
LANDBRUK
 Jan Moudrý jr., Jan Moudrý sr., Tomáš Chovanec



PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG MATERIALER
Tidskrav: Materialet dekker forelesninger og øvelser i området mellom to blokker (1 blokk = 90 minutters forelesning + 90 
minutters trening)
Sted: Klasserom og gård
Verktøy og materieler: Prosjektor, presentasjon,regneark, flippover, fargemarkører og selvklebende fargepapirer

LÆRINGSUTBYTTE/ MÅL OG NIVÅ
Kapittelet gir grunnleggende kunnskap om oppdrettsfunksjoner som er relatert til ikke-produktive funksjoner og ikke-pro-
duktive aktiviteter i oppdrett. Informasjonen som gis gjør det mulig å skille mellom ikke-produktive funksjoner og aktivite-
ter, gir kunnskap om de forskjellige typene ikke-produksjonsfunksjoner og aktiviteter, og evnen til å planlegge passende 
ikke-produksjonsaktiviteter rettet mot å oppfylle spesifikke ikke-produksjonsfunksjoner innenfor en sosial gård / bedrift.

ABSTRAKT
Hovedfunksjonen til gårdsdrift er produksjon av landbruksvarer. I tillegg til denne funksjonen har landbruk imidlertid 
en rekke andre - ikke-produktive funksjoner (f.eks. Sosiale og sosioøkonomiske, miljømessige, estetiske, kulturelle ...). Ik-
ke-produktive aktiviteter er et viktig element for mange sosiale gårder / bedrifter, der de kan oppveie produksjonen. Mens 
ikke-produktive funksjoner utføres utilsiktet, er ikke-produktive aktiviteter målrettede aktiviteter. Disse inkluderer for ek-
sempel prosessering av produkter, organisering av arrangementer knyttet til løpet av jordbruksåret, opprettholdelse av 
landskapet eller det offentlige miljøet, agro-turisme, etc. Kunnskap om ikke-produktive aktiviteter og deres innvirkning på 
ikke-produktive funksjoner muliggjør effektiv planlegging innenfor en sosial gård / bedrift med hensyn til behovene til mål-
gruppene til klienter, samt optimal effekt for enhetens bærekraft. Kunnskap om støtteprogrammer og subsidier rettet mot 
utvikling av ikke-produktive aktiviteter i jordbruket er også viktig. Kapittelet beskriver funksjonene i oppdrett, lister opp de 
viktigste ikke-produktive funksjonene, forklarer forskjellen mellom ikke-produktive funksjoner og aktiviteter, og gir eksem-
pler på aktiviteter knyttet til hver funksjon, under hensyntagen til spesifikasjonene til sosial gårdsdrift.

NØKKELORD
Ikke-produktive funksjoner, ikke-produktive aktiviteter, sosialt jordbruk, multifunksjonelt landbruk, miljøfunksjon, fritids- 
og helse, kulturelle og beskyttende funksjoner, estetisk, historisk og pedagogisk funksjon

2.1 INTRODUKSJON
Å forstå funksjonene i oppdrett og forstå viktigheten av ikke-produktive funksjoner og aktiviteter er viktig når det gjelder so-
sialt jordbruk. Hvis en oppdrettsenhet ønsker å knytte seg til omgivelsene og bli oppfattet positivt, er det nettopp riktig opp-
fyllelse av ikke-produktive funksjoner og valg av passende ikke-produktive aktiviteter som er nøkkelfaktoren. Funksjonene 
til oppdrett er beskrevet i kapittelet, sammen med oversikten over de viktigste ikke-produktive funksjonene og beskrivelse 
av de ikke-produktive aktivitetene. En egen del er viet spesifikasjonene til sosial jordbruk når det gjelder ikke-produktive 
funksjoner og aktiviteter og spesifikke eksempler på oppfyllelse og gjennomføring av dem.

2.2 FUNKSJONER AV GÅRDSDRIFT
I tusenvis av år har jordbruk vært en viktig økonomisk sektor som sysselsatte de fleste og benyttet potensialet i landska-
pet, og formet landskapet og dets innbyggere. Fremgangen i tekniske og naturvitenskapelige innflytelser påvirket land-
bruksproduksjon, arbeidsproduktivitet og produksjonsvolum, og forårsaket et betydelig fall i antall landbruksarbeidere i 
utviklede land. Denne prosessen har akselerert siden midten av forrige århundre. I tillegg til produksjon av mat og råvarer, 
brukte bønder tidligere en rekke tjenester knyttet til landskapsforvaltning, så vel som livskvalitet og mangfoldighet i land-
lige områder. Disse aktivitetene ble gradvis erstattet av aktiviteter fra andre virksomhetsenheter (vedlikehold av veier, 
landskapselementer, skog, dyrepleie ...), noe som hadde en ytterligere innvirkning på sysselsettingen på landsbygda. Pro-
duksjonssyklusen ble mer og mer åpen, koblingen mellom produksjonsstedet for mat og forbruket ble brutt. Gradvis har 
jordbruket blitt redusert til (storstilt) produksjon av matråvarer. Verdensbanken råder at rundt 1-4% av befolkningen for ti-
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den er i industriland ansatt i jordbruk. Imidlertid har denne prosessen en negativ innvirkning på miljø- og sosialsituasjonen 
i landlige områder. Betydningen av jordbruk i sin opprinnelige form reduseres ytterligere i det postindustrielle samfunnet. 
Koblingen mellom jordbruk og landskap forsvinner, landskapet er avfolket.

Siden begynnelsen av 1990-tallet har politiske debatter i både Den europeiske union (EU) og Organisasjonen for økono-
misk samarbeid og utvikling (OECD) fokusert på å endre begrepene landbruks- og bygdeutvikling. I henhold til den felles 
jordbrukspolitikken (CAP) har EU kunngjort et program for å støtte multifunksjonelt jordbruk. Noen ganger blir det referert 
til som forsvaret av CAP mot liberalisering av jordbruket. Mer snevre definisjoner forstår multifunksjonsoppdrett som 
produsent av råvareprodukter og ikke-råvareprodukter, som det er nevnt i Det europeiske landbruksfondet for lands-
bygdsutvikling - prioriterte rurale utbygginger 2014-2020). Et annet konsept søker etter større endringer i jordbruket og 
landlige områder. Multifunksjonalitet er definert som evnen til å produsere ikke bare mat og råvarer til industrien, men 
også å opprettholde landskapet og fornybare naturressurser, beskytte biologisk mangfold, skape sysselsetting og dermed 
samlet bidra til landskapets levedyktighet. Overgangen til multifunksjonell jordbruk ligger i diversifisering av aktiviteter 
under forhold der et foretak med fokus på primær jordbruksproduksjon ikke lenger er konkurransedyktig. I 2008 definerte 
EU-kommisjonen diversifisering som opprettelse av lønnsomme aktiviteter som ikke inkluderer jordbruksaktivitet, men at 
disse alternative aktivitetene er direkte knyttet til bedriften gjennom bruk av produksjonsfaktorer eller produkter, og disse 
aktivitetene har en økonomisk innvirkning på bedriften. I følge EU-kommisjonen representerer denne definisjonen den 
smaleste definisjonen av diversifisering av gårdsbruk. Den understreker koblingen mellom de nye aktivitetene og gården, 
så vel som etableringen av aktiviteter som ikke har karakter av tradisjonell jordbruksproduksjon.

2.3 IKKE PRODUCTIVE FUNKSJONER OG IKKE PRODUCTIVE 
AKTIVITETER
Landbrukets funksjon for samfunnet kan forstås som evnen til å utnytte landskapspotensialet på en bærekraftig måte til 
beste for samfunnet. Den primære funksjonen til oppdrett er produksjonsfunksjonen, dvs. målrettet bruk av naturressur-
ser (jord, vann, luft, solenergi og levende organismer) for å produsere mat og fornybare råvarer til industriell og energibruk. 
Gjennomføring av landbruksaktiviteter forårsaker bivirkninger (eksternaliteter), som både kan ha en positiv og negativ 
innflytelse på landskapet og landlige områder. I tillegg til produksjonsfunksjonen oppfyller bonden også en rekke andre 
ikke-produktive funksjoner som er viktige for samfunnet. Med økende oppdrettsintensivering og produksjonsorientering 
forsvinner en rekke positive eksternaliteter sikret av landbruksaktivitet. Å støtte og utvikle ikke-produktive aktiviteter er 
derfor veldig viktig også i dag.

Miljøfunksjon spiller en viktig rolle blant ikke-produktive funksjoner i oppdrett. Jordbruk har stor innvirkning på landskapet 
når det gjelder dyrket område. Opprettholdelse og aktiv utvikling av landskapet og utforming av det ved landbruksaktivitet 
har også en viktig estetisk, historisk, kulturell og derfor også pedagogisk funksjon. Klassiske bygdesamfunn er preget av 
nærhet til naturen og også til mennesker, noe som gir nykommerne trygghet og hvile. Dermed oppfyller gården også beskyt-
tende, rekreasjons- og helsefunksjoner. Ved å skaffe arbeidsplasser til bønder selv og landsbygdsbefolkningen, utfører jord-
bruket en viktig sosial og samfunnsøkonomisk funksjon som bidrar til stabiliteten på landsbygda og samfunnet som helhet.

Mens funksjoner utføres utilsiktet, er ikke-produktive aktiviteter handlinger som bonden utfører med vilje og som ikke 
ville ha funnet sted av seg selv. Individuelle ikke-produktive aktiviteter kan være knyttet til en eller flere ikke-produktive 
funksjoner som de hjelper til med å oppfylle. Spesielt i små gårder, som inkluderer de fleste enhetene som er involvert 
i sosialt jordbruk, er implementering av ikke-produktive aktiviteter ofte en viktig pilar for bærekraften til bedriften. Dette 
gjelder også fra økonomisk levedyktighet. For mindre gårdsbruk er det vanligvis vanskeligere å være konkurransedyktig 
med primær jordbruksproduksjon, og fokuset på ikke-produktiv virksomhet kan gi nye inntektskilder og nye tilleggsverdier 
til produktene.

2.4 EKSEMPLER PÅ IKKE PRODUCTIVE FUNKSJONER OG RELATERTE 
AKTIVITETER
Det er en rekke ikke-produktive funksjoner, og spekteret av relaterte aktiviteter er også veldig variert. I flere tilfeller er funk-
sjonene sammenflettet og oppfylt samtidig. Oppdelingen og navngivningen av funksjoner kan variere eller kan ytterligere 
suppleres og utvides. De viktigste ikke-produktive funksjonene inkluderer miljøfunksjoner, rekreasjons- og helsefunksjo-
ner, sosiale og sosioøkonomiske, estetiske, historiske og pedagogiske, beskyttende og kulturelle funksjoner.
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2.4.1 MILJØFUNKSJON OG RELATERTE AKTIVITETER

Dette spiller en sentral rolle blant ikke-produktive funksjoner når det gjelder bærekraftig utvikling. Jordbruk (og skogbruk) 
har stor innvirkning på landskapet i Europa. Oppdrett ensidig fokusert på produksjon gir opphav til en rekke negative ek-
sternaliteter, for eksempel jordforringelse, reduksjon av biologisk mangfold, vann- og jordforurensning fra jordbrukskjemi-
kalier, osv. EU ga støtte til alle bønder betinget av at miljøprinsippene følges -kalt regulering av kryssoverensstemmelser. 
Dette er et viktig skritt mot innføring av multifunksjonelle tilnærminger i konvensjonelt produksjonsorientert jordbruk. En 
høyere grad av støtte til miljøfunksjonen i landskapet er lovgivende og praktisk støtte til økologisk landbruk. Organiske 
gårder har vanligvis en høyere grad av multifunksjonalitet ved å bruke andre landskapsfunksjoner. Typiske aktiviteter inklu-
derer dyrking og prosessering av mindre vanlige avlinger, omsorg for landskapsgrøntområder (beplantning av smug, modi-
fisering av vassdrag, restaurering av dammer, våtmarker, skogstativer), samarbeid med naturvernere og miljøinstitusjoner 
for å beskytte eller redde sjeldne dyre- og plantearter, å ta vare på verneverdige steder osv. Oppdrett blir også en viktig 
aktør i innsamling, gjenvinning og gjenvinning av hovedsakelig biologisk avfall i komposteringsanlegg, biogassanlegg, etc.

2.4.2 FRITIDS- OG HELSEFUNKSJON OG RELATERTE AKTIVITETER  

Denne funksjonen er relatert til rekreasjons-, fritids- og helsebruk av landskapet. Bonden har land-, skog- og vannområder, 
bygninger, dyr eller andre gårdsressurser til rådighet som utvikler fritidsfunksjonen til oppdrett. Den rekreasjonsfunksjo-
nen til jordbruk tar mange former for landlig turisme, fra enkel innkvartering, gjennom agro-turisme, øko-agro-turisme, 
turiststeder, helsestier og opplevelsesopphold, til bruk av helbredende medier (grønn omsorg, terapi). Bærekraftig bygde-
turisme gir jobbmuligheter selv for en ufaglært arbeidsstokk (f.eks. Manuelle arbeider knyttet til landbruksaktiviteter innen 
agro-turisme). Det øker salget av lokale spesialiteter og håndverk, men kan også ha en positiv innvirkning på restaurering 
og vedlikehold av landlige natur- og kulturarv. Rekreasjonsfunksjonene har større potensiale enn andre ikke-produktive 
funksjoner i landskapet (kultur, helse, estetikk, pedagogisk og annet).

Ikke-produktive aktiviteter inkluderer etablering og utleie av sports- og campingområder (f.eks. Rideturer), etablering av fe-
rieleiligheter for korte og lengre opphold, bonden kan bli lærer i ski eller ridning i sesongen, en guide under gårdsutflukt for 
turister eller andre kundegrupper, kan trener og leder under sports- og fritidsaktiviteter, etc., tilby forfriskninger på gården, 
organisere åpne dager, drive gårdsdyrpark, håndverkssenter, naturstier, hvile- og avslapningsområder, landlig parker og 
mange andre aktiviteter som drar fordel av nettstedets komparative fordeler.

2.4.3 SOSIALE OG SOSIOØKONOMISKE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER

En spesifikk ikke-produktiv funksjon i gårdsdrift er den sosiale og samfunnsøkonomiske funksjonen. De krysser hverandre 
med andre funksjoner, og er mer eller mindre avhengig av muligheter og behov, bygger på dem eller bruker dem til fordel 
for lokalsamfunnene. Jordbrukets sosiale og sosioøkonomiske funksjon kan også tjene mennesker med begrensede bruks-
muligheter ved å gi dem rehabilitering, behandling og ulike former for deltakelse i samfunnet. Et viktig aspekt ved sosiale 
og samfunnsøkonomiske funksjoner er å skape arbeidsplasser i landlige områder, men også den generelle forbedringen 
ved å lage tjenester og produkter. Et av de første trinnene i å diversifisere landbruksaktiviteter i denne retningen er ofte 
kombinasjonen av primær jordbruksproduksjon og matproduksjon direkte på gården. Det kan følges av direkte forbruk av 
innkvarterte gjester, salg av produksjon fra hagen, gårdsbutikk eller salg ved levering til kunden. Gårdsforedling gir forde-
lene ved å skape merverdi direkte i landlige områder og en høyere rate av jobbskaping enn primær jordbruksproduksjon. 
Den økonomiske effekten kan bringe prosessering av lokale råvarer ved å fornye tradisjonell eller innføre nye proses-
seringsteknikker og håndverk (kurv, keramikk, snekkerarbeid, bakeri, ullforedling ...). Innen energiproduksjon kan en bonde 
bli en prosessor og leverandør av fornybare energiråvarer (dyrking av energianlegg, hogst og treforedling, produksjon av 
treflis, pellets eller briketter fra fytomasse), kan drive biogassanlegg eller liten vannkraft planter. Ikke-produktive aktiviteter 
er også tjenester for andre landbruksentreprenører eller for ikke-landbruksorganisasjoner eller enkeltpersoner. Et annet 
eksempel er kontraktsarbeid ved bruk av gårdsutstyr utført i eller utenfor landbrukssektoren, f.eks. snørydding, transport, 
landskapsvedlikehold, hagearbeid, landbruks- og miljøtjenester, etc., kan også betraktes som verdifulle ikke-produktive 
aktiviteter som bidrar til gårdsøkonomien.

2.4.4 ESTETISK, HISTORISK OG PEDAGOGISK FUNKSJON OG RELATERTE AKTIVITETER

Bønder deltar individuelt, eller i bygdesamfunnet, for å beskytte det historiske landskapet, landskapskarakteren og kul-
turminnene. Disse funksjonene bidrar til å forbedre livskvaliteten ved å bevisstgjøre og rehabilitere miljøets naturlige og 
kulturelle verdier. De er forbundet med vedlikehold, restaurering og verdsettelse av bygdenes kulturarv og med omsorg 
for miljøet i landsbyer og landlige landskap, som fremhever den estetiske funksjonen til landbruket. Andre aktiviteter inklu-
derer restaurering av ubrukte driftsbygninger og områder (brunmark), vedlikehold av offentlig grøntområder og landskap 
generelt. I tillegg til spesialiserte selskaper og håndverkere, kan en rekke aktiviteter også involvere personer med nedsatt 
arbeidsevne som hjelpestyrke under rengjøringsarbeid, byggearbeid, samt i etterbehandling av utvendige og interiørmod-
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ifiseringer (dekorasjon, plener, kommunalt grøntarbeid) . Da kan disse personene ta seg av gjenstanden, hvis mulig. Aktiv-
itetene i seg selv, og følgelig deres innvirkning på mennesker, har en betydelig pedagogisk effekt og bidrar til tilhørigheten 
til bygdesamfunnet og til å styrke en bonde i den.

Omsorg for bygdenes arv gitt av bønder er en del av landskapets estetiske og historiske funksjon. Forfatter: Jan Moudrý.

2.4.5 BESKYTTENDE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER

Klassiske bygdesamfunn er preget av nærhet til naturen og også til mennesker. Naboforhold kan være, og noen ganger, år-
saken til konflikter og problemer. På den annen side kan bydelstøtte, hvis nødvendig, stole på. Med den økende størrelsen 
på en landsby øker anonymiteten, empati avtar og egoisme og egosentrisme øker. Som det fremgår av data fra nasjonale 
statistikkontorer, er det i byer hyppigere tilfeller av brudd på standarder og mer kriminalitet enn på landsbygda. Verdikart 
endres med fremmedgjøring fra naturen og naboer. Fellesskap går i oppløsning, selv om det dannes nye, men ofte bare 
målrettet og forbrukerorienterte. Lokale bygdesamfunn, der det anonyme miljøet nesten forsvinner, kan eliminere disse 
negative fenomenene til en viss grad og kan ha positiv innvirkning av forskjellige aktiviteter (å drive en åpen hage, organi-
sere åpne dager, ha lokale salgssted, organisere festivaler, etc.) .

2.4.6 KULTURELLE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER

Denne funksjonen ved oppdrett er nært beslektet med de tidligere. Det består av beskyttelse og utvikling av bygdenes 
kulturarv og innbyggernes tilhørighet til miljøet deres. Det første stedet dette kan observeres er innenfor det lokale kul-
turlandskapet, da gårdsarealer og strukturer ofte er byggesteinene i slike kulturlandskap. Den kulturelle funksjonen til 
landsbygda bidrar også til å opprettholde og utvikle tradisjoner og skikker. Disse kulturelle funksjonene støttes også av 
sosiale aktiviteter med folkekunstnerisk kreativitet (støtte til lokalt tradisjonelt håndverk, restaurering av tradisjonelle klær, 
boliger), hobbyaktiviteter som bidrar til bevaring av tradisjoner (amatørteater, musikk og syngende lekegrupper, ensem-
bler, dialekter , folkesanger, sagn) religiøse foreninger og høytider (julesanger, julekrybber, pilegrimsreiser), tradisjonelle 
folkefestivaler (baller, karneval, bryllup, høstfestival, Hubertus-ritt, høytider, mai-festligheter, vinhøst) og klubbaktiviteter 
(brannmenn, fiskere, gartnere, jegere etc.), sport, miljø, kulturaktiviteter, publisering, konkurranser, utstillinger, etc. Disse 
aktivitetene er ofte forbundet med spisekultur, tradisjonell gastronomi og gastronomiske festligheter (dager med vin, øl, 
jordbær, kirsebær og diverse produkter eller måltider som er typiske for stedet eller regionen).
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2.5 SOSIAL GÅRDSDRIFT SETT FRA IKKE PRODUKTIVE FUNKSJONER OG 
AKTIVITETER
Sosialt jordbruk er stort sett spesifikt når det gjelder å oppfylle ikke-produktive funksjoner og implementering av ikke-pro-
duktive aktiviteter. Som begrepet tilsier, spiller den sosiale søylen en viktig rolle i oppfyllelsen av ikke-produktive funksjo-
ner. Imidlertid er den sosiale og samfunnsøkonomiske funksjonen vanligvis ikke den eneste som utføres mer betydelig med 
tanke på sosialt jordbruk. Basert på en mer kompleks tilnærming fra enhetene som er involvert i sosial jordbruk, blir de 
kulturelle, rekreasjons-, helse- og miljøfunksjonene ofte mer oppfylt.

2.5.1 MILJØFUNKSJONER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Miljøfunksjonene til oppdrett blir vanligvis mer positivt oppfylt av landbrukssystemer som tilstreber en mer miljøvennlig til-
nærming. Organisk jordbruk er et typisk eksempel. I noen land er mange enheter som implementerer sosial jordbruk også 
sertifisert i et organisk jordbrukssystem. Det er nettopp jakten på en helhetlig tilnærming til oppdrett og dens aktiviteter, og 
samtidig et hyppig fokus på mindre intensiv (sett fra agrokjemi, stor mekanisering og annen vanlig storskala praksis) land-
bruksproduksjon sammen med fokus hovedsakelig på lokale markeder, som gjør at oppfyllelsen av den ikke-produktive 
funksjonen til miljøet også er et positivt aspekt for det sosiale oppdrett.

SOSIAL GÅRDSDRIFT OG IKKE PRODUKTIV FUNKSJON I MILJØET

• Hyppig forbindelse med økologisk landbruk
• Mer omfattende prosedyrer
• Regionalitetsutvikling
• Holistisk tilnærming til landbruksaktiviteter

2.5.2 FRITIDS-OG HELSEFUNKSJONER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Disse funksjonene, eller spesielt den andre (helse) delen, oppfylles av sosialt jordbruk av sin natur i form av omsorg for de 
fleste målgrupper av klienter. Viktige rollespill er også helseforebygging og salutogenese. Dette er de viktigste argumentene 
for finansiering av sosial landbruk av helsesektoren, da det er billigere for samfunnet enn å betale for terapeutiske tiltak. 
Imidlertid kan det hende at et bredt spekter av terapeutiske aktiviteter og restitusjonsaktiviteter ikke bare er tilgjengelige 
for kunder av en bestemt enhet. For eksempel kan hippoterapi eller andre aktiviteter ofte være åpne for publikum og kan 
tjene som en annen aktivitet som bidrar til den økonomiske bærekraften til en sosial gårdsdrift.

I tillegg tilbyr noen sosiale gårder andre aktiviteter som er inkludert i rekreasjons- og helsefremmende funksjoner, for 
eksempel agro-turisme, organisering av teambuilding eller opplevelsesopphold. Det er vanligvis mer diversifiserte land-
bruksaktiviteter / fasiliteter for klienter, sammen med en mer personlig tilnærming til sosiale gårder, som gjør det mulig å 
utvikle en rekke aktiviteter med en rekreasjonskarakter. Mens du bringer folk som er interessert i disse aktivitetene direkte 
til gården, er dette et annet trinn som kan brukes når det gjelder markedsføring.

2.5.3 SOSIALE OG SOSIOØKONOMISKE FUNKSJONER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Selve den sosiale og sosioøkonomiske funksjonen oppfylles på flere nivåer innenfor rammen av sosialt jordbruk. Det mest 
åpenbare nivået er arbeidet med personer med forskjellige grader og typer spesielle behov på arbeidsmarkedet, som er 
selve essensen i sosialt jordbruk. Enten vi snakker om terapi, utdanning eller å ansette klienter, blir samfunnsfunksjonen 
alltid oppfylt positivt av deres engasjement i landbruksaktiviteter.

Et annet nivå av oppfyllelse av den sosiale eller sosioøkonomiske funksjonen er:
• Å skape jobber
• Å holde folk på landet

Sosial gårdsdrift skaper iboende andre arbeidsplasser som ikke er nødvendig i konvensjonelt jordbruk, spesielt i dets in-
tensive former (vanligvis ansatte som pleier klienter). Samtidig er det oftere tilbøyelig til prosedyrer og aktiviteter som er 
arbeidsintensive, noe som gir ytterligere sysselsettingsmuligheter. En årsak til dette er at mennesker med nedsatt funk-
sjonsevne ofte ikke lett integreres i storskala jobber med store maskiner, og derfor er avhengige av at det opprettes for-
skjellige arbeidsplasser som er mindre farlige fra deres perspektiv - dette sammenfaller med aktiviteter som er mer ar-
beidsintensive fordi de fremdeles utføres manuelt. Dette gir også muligheten til å holde liv i tradisjonelle teknikker som 
dør ut på grunn av økende industrialisering av arbeidsprosesser. Disse mer tradisjonelle teknikkene, som også er de som 
anses som mer kulturelle betydningsfulle (som veving), går ofte tapt i påfølgende generasjoner, på grunn av den nevnte 
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urbaniseringen (yngre mennesker forlater bygdesamfunn for å bo i byer). Sosiale gårder utvikler seg ofte i tillegg til primær 
landbruksproduksjon, foredling og et mangfoldig tilbud av tjenester, og gir dermed ekstra rom for jobbmuligheter og en 
positiv oppfyllelse av den sosiale funksjonen.

Et viktig bidrag til den positive oppfyllelsen av den sosiale funksjonen til gårdsdrift, når det gjelder sosialt gårdsarbeid, er 
også den hyppige innsatsen for å knytte kontakt med lokalsamfunn og tendensen til å forbedre livsmiljøene deres. I tillegg 
til å tilby produkter og tjenester, inkluderer det aktiviteter som kan klassifiseres som kulturelle eller estetiske ikke-produk-
tive aktiviteter, som igjen skaper et gunstigere miljø for landlige liv, bidrar til å styrke bygdesamfunn og dermed bidra til å 
bremse eller til og med stoppe utstrømningen av mennesker fra landlige områder. Viktig er også samarbeidet med andre 
lokale aktører, som frivillige organisasjoner. F.eks sosiale tjenesteleverandører eller utdanningsinstitusjoner som kan sikre 
noen avtalte programmer på gårder.

2.5.4 KULTURELLE FUNKSJONER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Mange virksomheter som er aktive i sosialt jordbruk, anser også kommunikasjon med omgivelsene som et viktig aspekt. 
Parallelt er aktivitetene som den kulturelle funksjonen blir oppfylt velkomne aktiviteter for klienter med sosial jordbruk. 
Organisering eller deltagelse i forskjellige kulturarrangementer knyttet til f.eks. milepælene i landbruksåret eller lokale 
tradisjoner, styrker enhetens status og forbedrer generelt forholdet til lokalsamfunnet. I tillegg til de direkte økonomiske 
fordelene som disse aktivitetene kan bidra til å sikre (f.eks. Ved å selge egne produkter under arrangementet), er de også 
veldig viktige fra perspektivet om opplysning og samtidig markedsføring, slik at de også kan brukes i markedsføring.

2.6 BIDRAG TIL IKKE-PRODUKTIVE AKTIVITETER TIL SOSIALE GÅRDERS 
BÆREKRAFT
Sosialt jordbruk kan bare unntaksvis konkurrere med intensive former for konvensjonelt jordbruk direkte når det gjelder 
primær jordbruksproduksjon. Som regel er bærekraften til sosiale gårder også avhengig av andre pilarer - ikke-produktive 
aktiviteter er en av dem. 

Mange ikke-produktive aktiviteter kan være økonomisk lønnsomme, og med tanke på den økonomiske balansen på en so-
sial gård, enda mer betydelig enn selve primærproduksjonen. Hvis vi fokuserer på den direkte økonomiske effekten, er det 
hovedsakelig behandlingen av landbruksprodukter og tjenestene den sosiale gården / bedriften kan tilby. I tillegg, i form av 
prosessering, kan egnede aktiviteter bli funnet for nesten alle målgrupper for sosialt jordbruk.

Andre ikke-produktive aktiviteter gir ikke direkte økonomisk overskudd, men kan bidra til å bygge merkevaren og skape 
navnet på en sosial gård / bedrift. Det begrensende elementet i utviklingen av ikke-produktive aktiviteter er kostnadene for 
noen av dem. Derfor er det vanligvis viktig å foretrekke de med lavest forventede investeringer i planlegging og gjennom-
føring av disse, da det er stor sannsynlighet for en rask avkastning på disse investeringer.

2.7 IKKE PRODUCTIVE FUNKSJONER OG AKTIVITETER I SOSIAL 
GÅRDSDRIFT SOM ET VERKTØY FOR MARKEDSFØRING OG 
KOMMUNIKASJON
I noen regioner er det fortsatt en viss mistillit mot noen målgrupper for sosialt jordbruk og sosiale gårder / bedrifter som 
kan oppleves som et uønsket element som kommer fra utlandet. Gitt at de fleste enhetene som er involvert i begrepet 
sosial jordbruk hovedsakelig opererer i det lokale markedet og lokalsamfunn, er det viktig at de blir oppfattet og mottatt 
positivt på deres operasjonssted. Ikke-produktive aktiviteter kan brukes for å oppnå dette. Betydningen er enda større hvis 
den sosiale gården / bedriften også fokuserer på økonomisk selvforsyning i form av å selge produkter eller tjenester.

Spesielt i forbindelse med aktiviteter knyttet til rekreasjons-, helse- og kulturfunksjonen, for eksempel å organisere for-
skjellige arrangementer knyttet til løpet av jordbruksåret (høstfestival, tematiske hendelser knyttet til sesongmessigheten 
til individuelle avlinger ...), er det mulig å tiltrekke seg potensielle fremtidige kunder og etablere kontakt med dem. Fra 
markedsføringssynspunktet er det et veldig viktig element å tiltrekke potensielle kunder til produktets opprinnelsessted, 
som motiverer kundene til å kjøpe produkter, tjenester eller generelt å støtte mange flere mennesker, i stedet for bare å 
informere publikum ved hjelp av videoer , brosjyrer, etc. I kommunikasjonen med lokalsamfunnet forsvinner frykten for 
det ukjente ved å “åpne portene”.
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Andre ikke-produktive aktiviteter kan imidlertid brukes av enheter som er involvert i sosialt jordbruk for å bygge positive 
relasjoner til sine omgivelser. Et eksempel på noe som er veldig synlig og oppfattes positivt er, oppgradering av omgivelse-
ne når det gjelder oppfyllelse av miljømessige, estetiske eller historiske ikke-produktive funksjoner. Det inkluderer for ek-
sempel vedlikehold av landskapet eller det offentlige miljøet, reparasjon av bygninger (kapeller, vedkanten-helligdommer), 
byggeplasser for avslapning og rekreasjon, etc.

Det er også viktig å informere om den merverdien som sosial jordbruk gir, spesielt i tilfeller der disse merverdiene ikke 
er direkte synlige og håndgripelige for selve produktet. Selv om for eksempel ost produsert på en sosial gård kan ha de 
samme ernæringsmessige og sensoriske egenskapene som ost fra en konvensjonell gård, med vekt på merverdier (sosialt 
jordbruksprodukt, regionalitet, bruk av håndarbeid, miljøvennlighet osv.) Som ikke er direkte synlig, kan motivere noen 
målgrupper til å kjøpe dem, selv til høyere priser. Å skape denne typen merverdi og fokusere på å lage produkter som inne-
holder disse merverdiene, kan være en av veiene til den økonomiske bærekraften til en sosial gård.

2.8 STØTTEMULIGHETER FOR IKKE- PRODUKTIVE FUNKSJONER
Støtten til multifunksjonell jordbruk er avhengig av eksterne faktorer som miljø- og landbrukspolitikk eller markedskrefter, 
og er derfor romlig differensiert. I fjell og andre ugunstige, såkalte områder med naturlige begrensninger (ANC), synker 
konkurranseevnen til foretakene i primær jordbruksproduksjon. Støtte til ANC-regioner brukes til å balansere dette. For å 
opprettholde bosetningen av landskapet og dets forvaltning, er det nødvendig å lete etter andre inntektskilder med sam-
menlignende bruk av lokale ressurser.

Andre muligheter er knyttet til forskjellige nasjonale programmer (for eksempel i tilfelle Tsjekkia Integrated Regional Opera-
tional Program, Operational Program Employment, Operational program, miljø, etc.). Det er veldig vanlig verktøy for lands-
byutviklingsprogrammer, som gir grunnleggende støtte for multifunksjonelt jordbruk. Foreløpig fokuserer den eksisterende 
felles europeiske politiske utviklingspolitikk på tre hovedmål:

1. Forbedring av konkurranseevnen til jordbruk og skogbruk
2. Forbedring av miljøet og landskapet
3. Forbedring av livskvaliteten i landlige områder og fremme diversifisering av landsbygdsøkonomien

Et metodologisk verktøy som bønder kan samarbeide med bygdesamfunn er strategien, fellesskap ledet av lokal utvikling 
(CLLD, LEADER) gjennom Local Action Groups (LAG). Støtte gis da spesielt til prosjekter som er i tråd med den lokale utviklings-
strategien og som bruker partnerskapet mellom offentlig og privat sektor og bidrar til å øke attraktiviteten til miljøet.

Mulighetene for overgang til multifunksjonelt jordbruk avhenger av naturlige og samfunnsøkonomiske forhold, gründerens 
eller andre aktørers entreprenørmessige og ledelsesmessige evne, formen for oppdrett av landbruk, tilgang til kapital, mu-
ligheten for støtte og mange andre faktorer. Tabell 4 viser en liste over faktorer som kan påvirke beslutningen og følgelig 
foretakets rolle i forhold til anvendelsen av ikke-produktive funksjoner.

PERSONLIG VIRKSOMHET (LANDBRUK) VIRKSOMHET (IKKE LANDBRUK)

• Kvalifikasjon
- grad av skoleopplæring
- utdanning
- profesjonell kvalifikasjon

• alder
• kjønn
• mobilitet
•  fleksibilitet
• Subjektive faktorer ( 

individuelle preferanser eller 
samfunnsengasjement

• helse
• konsultasjon
• informasjon om ikke 

jordbruksrelaterte ansettelses 
muligheter

• bedriftsplassering
- sterk/svak industri
- industrien nær/langt borte

• avstand til arbeidssted
• ledig arbeidskapasitet
• bedriftsorganisasjon
• hjemmetilkobling (størrelse, 

struktur og fase I en livssyklus

• arbeidsmarkedssituasjon
• justering av arbeidstid
• lønnsnivå
• økning av sjansene
• jobb stabilitet
• konjunkturell predisposisjon 
• sesongmessig følsomhet
• kvalifisering og omskolering

Faktorer som påvirker valget av inntjeningsmuligheter uten landbruk
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Den ideelle tilstanden til en multifunksjonell enhet (foretak, region) er velutviklet økonomisk, sosial og miljømessig kapital 
som brukes på en balansert måte. En slik multifunksjonell formasjon oppnår en høy grad av spenst - det vil si evnen til å 
absorbere ytre negative påvirkninger og være fullt funksjonell. Gitt dette er det klart at sosialt jordbruk kan bidra til å oppnå 
disse resultatene.

2.9 EKSEMPLER PÅ PASSENDE IKKE PRODUCTIVE AKTIVITETER FOR 
FORSKJELLIGE MÅLGRUPPER
Listen over ikke-produktive funksjoner i gårdsdrift og aktiviteter som bidrar til oppfyllelsen av dem er omfattende. En rekke 
eksterne og interne faktorer kan forhindre at noen aktiviteter blir utført (se tabell X). I sosiale oppdrettsbedrifter, i tillegg 
til kriteriene som påvirker normal jordbruksaktivitet, må noen tilleggskriterier vurderes når du velger passende aktiviteter. 
Bonden vil være begrenset i valg av aktiviteter og oppfyllelse av ikke-produktive funksjoner av mulighetene og behovene til 
målgruppen som deltar med dem, og samtidig av potensialet til bedriften og deres egne. For noen målgrupper vil bonden 
være en aktivitetsleder uten behov for bistand utenfra. Andre ganger, spesielt når det gjelder funksjonshemmede klienter, 
vil bonden trenge terapeutisk og annen assistanse i den grad de bare vil være en leverandør av miljø og ressurser for ak-
tiviteten. Valg av passende ikke-produktive aktiviteter for spesifikke situasjoner er en nøkkelfaktor for enhetens bærekraft. 
Følgende eksempler introduserer utvalgte ikke-produktive funksjoner og relaterte aktiviteter, hvert eksempel følges av 
egnede målgrupper for klienter, gårdstype og forhold til andre ikke-produktive funksjoner.

Etablering og vedlikehold av landskapselementer gir mange muligheter for aktiviteter innen sosial gårdsdrift. Forfatter: Jan Moudrý

EKSEMPEL 1. MILJØFUNKSJONEROG RELATERTE AKTIVITETER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Et eksempel på en aktivitet som oppfyller en miljømessig ikke-produktiv funksjon er etablering og vedlikehold av landskap-
selementer. Når det gjelder denne aktiviteten, opprettes nye landskapselementer og de eksisterende opprettholdes i 
landbrukslandskapet. Et spesifikt eksempel på et landskapselement er hekker. Selve aktiviteten under etableringen deres 
består av forberedelse av terrenget, såing av urter, plante busker og eventuelt trær, lage gjerder osv. Vedlikehold består 
vanligvis av beskjæring, klipping av urtelag og fytomasse. Miljøkonsekvensen av hekker ligger i reduksjon av vind- og vann-
erosjon (i tilfelle riktig fordeling og orientering), vannretensjon, økning i biologisk mangfold (insekter, fugler og dyr og andre 
organismer), den estetiske funksjonen kan også oppfylles, hvor hekkene diversifiserer og forskjønner landskapet.
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Klienter: Det er en aktivitet som tillater bredspektret applikasjon, individuelle begrensninger oppstår fra tilgjengeligheten 
til det bestemte terrenget, tilgjengeligheten av elementer, etc. Et bredt spekter av målgrupper kan være involvert i oppret-
telse og vedlikehold av landskapselementer; disse aktivitetene kan være mindre egnet, for eksempel for personer med en 
betydelig bevegelsesbegrensning eller begrensning for å oppholde seg i det fri.

Gård: Landskapselementer kan opprettes på jordbruksland nesten uavhengig av type gård. Opprettelsen er gjennomfør-
bar både på landet til store intensive landbruksenheter og på små familiegårder. Aktiviteten kan utføres direkte på en sosial 
gård eller som en tjeneste for andre gårdsenheter.

Beslektede funksjoner: estetisk

EKSEMPEL 2. FRITIDS- OG HELSEFUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER I SOSIAL 
GÅRDSDRIFT.

Et eksempel på å oppfylle fritids- og helsefunksjonen til oppdrett kan være samhandling med dyr, for eksempel i form av 
hippoterapi. Ridning er spesielt nylig en populær form for fritid, rekreasjon og rehabilitering. Hippoterapi er en fysiotera-
peutisk metode som bruker den tredimensjonale bevegelsen av hestens rygg. Det foregår på en hest med spesialtrening 
under veiledning av en fysioterapeut eller ergoterapeut. Hippoterapi kan bare utføres med skriftlig samtykke fra lege.

Klienter: Det fungerer for ergoterapi (med tanke på dyrepleie), og samtidig er dyret et terapeutisk verktøy. Denne type 
behandling brukes for eksempel av personer som har skoliose, personer etter ryggskader, tap av lemmer. Den største 
klientgruppen er barn som har diagnosen cerebral parese. Klienter er vanligvis forbundet med et grunnleggende problem: 
nedsatt bevegelse, enten som et resultat av ytre inngrep eller på grunn av en medfødt hjernelidelse.

Gård: Kravene til utstyret til stallen, rideskolen, hestetrening og utdanning av trener eller terapeut er høye både økonomisk 
og med tanke på tid. Dette er vanligvis en langsiktig prosess. Til å begynne med brukes bare ridning for å nyte din egen 
fritid og for kundeservice. Senere kan forskjellige former for rytter og hestetrening legges til. Hippoterapi i seg selv er en 
lisensiert profesjonell aktivitet. Imidlertid løfter den opprinnelig enkel aktivitet til et mye høyere nivå og øker effektiviteten 
og prestisjen for gårdsdrift betydelig.

Beslektede funksjoner: Kulturell, sosial og sosioøkonomisk, lærerik

EKSEMPEL 3. SOSIALE OG SOSIOØKONOMISKE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER I 
SOSIAL GÅRDSDRIFT

Typiske aktiviteter som oppfyller sosial og sosioøkonomisk funksjon er prosesseringsaktiviteter. Et eksempel kan være pro-
duksjon av cider og tørkede epler etter høsting av epler. Målgrupper kan delta i høsting, sortering og lagring av produksjon. 
I produksjon av cider er hovedaktivitetene i de innledende trinnene vasking, knusing, pressing og filtrering. Under produk-
sjonen av tørkede epler er hovedaktivitetene igjen vasking, skiver, tørking, og der det er hensiktsmessig også emballasje og 
merking. Den økonomiske effekten av å selge produkter vil dekke deler av kostnadene for egen produksjon og arbeid for 
klienter. Beløpet varierer betydelig, alltid lavere enn for vanlige ansatte, avhengig hovedsakelig av målgruppen.

Klienter: Vanskeligheten med hver av de ovennevnte aktivitetene er forskjellig. Manuelt arbeid (plukking og lagring av 
frukt, bæring, vasking) krever mestring av oppgaver som krever grove og fine motoriske ferdigheter, selvledelse og arbeid-
skompetanse. Arbeid med teknologi (kutter, presse, tørketrommel, etc.) krever muligheten til å betjene utstyret med tanke 
på arbeidssikkerhet og behandlingsprosedyre. I tillegg kreves et visst nivå av pålitelighet og ansvar. Det er nødvendig å 
velge passende ansatte blant kundene og lede dem til grunnleggende drift av maskiner, utstyr, etc.

Gård: fruktforedling kan foregå i nesten alle typer virksomheter. Avhengig av kompleksiteten og det teknologiske behand-
lingsnivået, varierer nødvendig utstyr og dets kostnader betydelig, men det er en rekke enkle behandlingsmetoder egnet 
selv for de minste gårdene med begrensede investeringsalternativer for utstyr. Behandlingsaktiviteter kan utføres på går-
den så vel som kontrakt for et annet foretak.

Relaterte funksjoner: pedagogisk

EKSEMPEL 4. ESTETISKE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER I SOSIAL GÅRDSDRIFT

Estetiske funksjoner kan utføres veldig godt ved forskjellige aktiviteter som sikrer orden og ryddighet i omgivelsene. Vanli-
ge aktiviteter av denne typen inkluderer rengjøring, søppeltømming, stell av offentlige områder (feiing, rengjøring, maling 
og andre former for forskjønnelse) samt pleie av offentlig grøntområder. Dette inkluderer klipping av gress, rengjøring av 
falne blader og grener, beplantning og pleie av blomsterbed. Aktivitetene kan også omfatte utarbeidelse av planting ved å 
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forhåndsplanting av frøplanter tidlig på vårperioden, justering av beplantningsarealer (graving, innarbeidelse av kompost, 
måle bedsenger ...).

Klienter: I forhold til kravene til drift og sikkerhet på jobben under opprettholdelse av kommunalt grøntområde, kan det 
benyttes klienter med høyere grad av arbeidskompetanse og med evnen til å jobbe på et sted som krever samhandling med 
omgivelsene. Det må også tas hensyn til høyere krav til kvaliteten på arbeidet.

Gård: Omsorg for grøntområder kan være en enkelt, sporadisk eller tilbakevendende aktivitet, selv om innholdet endres i lø-
pet av året. Arbeidene ligner hagearbeid og krever lignende verktøy (spader, spader, hjul, saks, gressklippere, buskesnitter ...)

Beslektede funksjoner: Kulturell, sosial og sosioøkonomisk, lærerik

EKSEMPEL 5. KULTURELLE FUNKSJONER OG RELATERTE AKTIVITETER I SOSIALT GÅRDSARBEID

Interessante aktiviteter som oppfyller den kulturelle funksjonen til oppdrett er sosiale arrangementer som arrangeres 
i anledning viktige begivenheter for bønder, for eksempel slutten av kornhøsten. I forbindelse med forberedelsene og 
realiseringen av disse hendelsene, er det et bredt spekter av aktiviteter som er egnet for forskjellige målgrupper. Disse 
inkluderer å binde kranser og buketter av mais- og engblomster, dekorere en allegorisk bil, forberede festlige klær, kosty-
mer eller tradisjonelle dresser, samt lage og realisere et tilhørende program som å øve på en kulturell scene (folkesanger, 
danser, takkefestetale til natur og gårdbruker), demonstrasjon av tradisjonelle høstingsmetoder (strikkevisker, knyting av 
skjær, skrapetresking), sliping av mel på en håndsliper, baking av brød og kaker og mange andre aktiviteter avhengig av 
opplevelsen fra arrangørene, tilgjengeligheten av nødvendige verktøy, osv. .

Klienter: Organisering av enkeltarrangementer er en passende aktivitet for et bredt spekter av målgrupper, og et viktig 
aspekt er muligheten for å involvere familiemedlemmer. Det er også mulig å involvere personer med nedsatt evne til å 
integrere seg i arbeids- eller terapeutisk prosess på lang sikt.

Gård: Kulturelle begivenheter kan ha en “familie” karakter av en privat begivenhet (liten til mellomstor bedrift og et lite 
antall medlemmer av målgruppen), men kan ta en form for en veldig omfattende, media-publisert, økonomisk og organisa-
torisk støttet (av kommunen, LAG, sponsorer…) arrangement. Kreativiteten til bonden og deres medarbeidere er viktig så 
vel som motivasjonen og evnen til medlemmene i målgruppen til å samarbeide.

Beslektede funksjoner: estetiske, historiske, pedagogiske, sosiale og sosioøkonomiske

Riktig valg av ikke-produktive aktiviteter gir andre fordeler, foruten positiv oppfyllelse av ikke-produktive funksjoner i opp-
drett, som kan være avgjørende for en sosial gård. Ikke-produktive aktiviteter kan bli en sterk økonomisk pilar for å sikre 
bærekraften til en sosial gård / bedrift, men det er nødvendig å velge det mest passende for situasjonen og ta hensyn til, 
ikke bare faktorene som er vanlige for konvensjonell jordbruksproduksjon, men også spesifikasjonene i sosialt jordbruk 
som følger av å jobbe med spesifikke målgrupper.

2.10 HOVEDAKTIVITET OG ØVELSER 

2.10.1 BESKRIVELSE AV Å OPPFYLLE IKKE PRODUCTIVE FUNKSJONER PÅ EN MODELLGÅRD

(Arbeid i par, fagfellepresentasjon, diskusjoner i grupper)

Beskriv ytelse av ikke-produktive funksjoner ved bruk av en modellgård (gård besøkt under ekskursjonen eller presentert 
av en lærer)

• Angi ytelsesgraden for hver ikke-produktiv funksjon i en skala fra 1 (minst) til 10 (høyst) og rettferdiggjør vurderingen din
• Estimere effekten av gjeldende status for ytelse av ikke-produktive funksjoner
• Identifiser faktorer som påvirker ytelsen til ikke-produktive funksjoner

2.10.2 BESKRIVELSE AV Å UTFØRE IKKE PRODUCTIVE AKTIVITETER PÅ EN MODELLGÅRD

• Angi ytelsesgraden for hver ikke-produktiv funksjon i en skala fra 1 (minst) til 10 (høyst) og rettferdiggjør vurderingen din
•  Estimere effekten av gjeldende status for ytelse av ikke-produktive funksjoner
• Identifiser faktorer som påvirker ytelsen til ikke-produktive funksjoner
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2.10.3 FORSLAG OM PASSENDE IKKE PRODUCTIVE AKTIVITETER FOR MODELLGÅRD/
SITUASJONER/ MÅLGRUPPER

(Idédugnad, jobbe i par, gruppepresentasjon, diskusjoner i grupper)

Tegn en målgruppe av kunder og foreslå egnede ikke-produktive aktiviteter for denne målgruppen. Prøv deretter å designe 
nye eller endre eksisterende aktiviteter på modellgården (gård besøkt under ekskursjonen eller presentert av en lærer) i 
samsvar med behovene og mulighetene til denne målgruppen

• Foreslå mulige aktiviteter i form av idédugnad (gruppearbeid)
• Beskriv kort utvalgte nylig foreslåtte ikke-produktive aktiviteter
• Identifiser styrkene og svakhetene i de ikke-produktive funksjonene som dine kolleger foreslår

2.10.4 KOBLE IKKE PRODUCTIVE AKTIVITETER MED FUNKSJONER

(Individuelt arbeid, gruppepresentasjon, diskusjon) Tegn en ikke-produktiv aktivitet og identifiser koblingen til ikke-produk-
tive funksjoner

• Identifiser den ikke-produktive funksjonen som vil bli mest påvirket av aktiviteten
• Identifiser andre ikke-produktive funksjoner som vil bli påvirket av aktiviteten, og uttrykk graden av påvirkningen på en 

skala fra 1 (minst) til 10 (på det meste) og rettferdiggjøre din vurdering
• Uttrykk forholdet mellom aktiviteten og ikke-produktive funksjoner grafisk

2.11 IDEER TIL HJEMMEARBEID
Besøk hvilken som helst gård i ditt område, dokumenter (beskrivelse, bilder) utførelsen av ikke-produktive funksjoner og 
foreslå passende ikke-produktive aktiviteter som involverer den valgte målgruppen for sosialt jordbruk.

2.12 EVALUERING OG VURDERING
• Test av teoretisk kunnskap (skriftlig standardisert test)
• Evaluering av evnen til å identifisere forhold mellom ikke-produktive aktiviteter og funksjoner
• Evaluering av evnen til å designe optimale ikke-produktive aktiviteter for modellfarmer og målgrupper for sosialt 

jordbruk
• Evaluering av evnen til å formulere, presentere og forsvare foreslåtte ikke-produktive aktiviteter

TIPS OG NOTATER

For ekskursjonen på gården, minn studentene om behovet for passende klær og sko

Velg egnede gårdsbruk (er), der flere former for ikke-produktive aktiviteter vil være til stede for studentaktivitetene

Når studentdiskusjonene blir for grunne og studentene vil være passive, har noen få kontroversielle og provoserende te-
maer klare. Ikke vis din egen mening og argumenter før diskusjon, og delta mer som moderator.

I underkapittelet “Koblinger til andre emner ...” brukes kildene som er relevante for Tsjekkia. Inkludert er kilder som er re-
levante for kapittelemnet og kilder som ble brukt under skriving av kapitlet.

2.13 LINK
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/ (social farming in the Czech republic – information, documents, news, contacts…)

http://www.fao.org/faostat/en/#home (Food and Agriculture Organization of the United Nations –  data, statistics, information…)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_en (The Common Ag-
ricultural Policy – information, documents…)
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https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/eesc-opinion-social-farming (European 
Economic and Social Committee – EESC Opinion: Social farming)

https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/1d7f9705-b154-44df-a256-0fd5eba64aca/  (The European Agricul-
tural Fund for Rural Development - Rural development priorities 2014-2020)
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ENHET 3

SOSIALE GÅRDSDRIFTS 
PRODUKTER I 
KORTFORSYNINGSKJEDEN
Apolka Ujj, Paulina Jancsovszka, Csaba Bálint 



PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG MATERIALER
Tidskrav: forelesing (teori) 2x45 minutter; 1. øvelse 90 minutter; 2. øvelse 60-90 minutter (avhengig av antall grupper)
Sted: klasserom, på en gård
Verktøy og metrialer: datamaskin, printede artikler, flippover papir og tusjer

LÆRINGSUTBYTTE MÅL OG NIVÅ
Dette kapittelet tar sikte på å introdusere og forklare konseptet med korte forsyningskjeder, dets samfunnsøkonomiske 
og bærekraftige sammenhenger, samt mulighetene og risikoene for denne typen markedsfordeling i sammenheng med 
produkter fra sosialt jordbruk.

ABSTRAKT
Lokalmatens rolle, og i denne sammenheng, korte forsyningskjeder, får stadig større oppmerksomhet fra både forbruker-
organisasjoner og beslutningstakere på forskjellige nivåer. Det kan løse mange problemer i den konvensjonelle matindus-
trien for både forbrukere og produsenter. Slike forsyningskjeder inkluderer typisk lokale produsenter som samarbeider for 
å fremme det lokale matmarkedet. Disse partnerskapene bidrar til å øke landsbygdsøkonomien, skape nye måter å selge 
lokale produkter og tiltrekke seg nye typer kunder. De støtter også samarbeid mellom lokale økonomier, reiselivsnæringen 
og matindustrien.

Kjøp av lokalprodusert mat støtter også bærekraftig utvikling ved å redusere fraktkostnader, CO2-utslipp, forringelse av 
landsveier, trafikkstopp og trafikkulykker.

Dette kapittelet presenterer konseptet kortforsyningskjede, dets samfunnsøkonomiske og bærekraftsforhold, samt mulig-
hetene og risikoene for denne typen markedsfordeling i sammenheng med sosialt jordbruk.

NØKKELORD
Korte forsyningskjeder, sosialt landbruk, markedsføringsaktiviteter, lokalt matsystem, Community Supported Agriculture (CSA)

3.1 INTRODUKSJON
Når det gjelder sosiale gårder, kan det at produksjonen foregår med bidrag fra sosialt vanskeligstilte, representere en 
spesiell verdi som tilføres matvarene, spesielt i de lokale markedene. Å ta del i produksjonsprosessen og ha positive tilba-
kemeldinger fra lokale forbrukere kan styrke følelsen av prestasjoner hos kundene og deres tilknytning til det større lokal-
samfunnet. Det sosiale ‘budskapet’ fra de ovennevnte kan fullføres av de andre miljømessige og økonomiske fordelene ved 
korte forsyningskjeder.

3.2 MATSYSTEM, FORSYNINGSKJEDE, LOKALT MATSYSTEM
Matproduksjon, foredling, transport og markedsføring har blitt en nasjonal og til og med internasjonal strategi. Mens øk-
ningen i industriell matproduksjon tjener til å dekke den økende etterspørselen, genereres negative eksternaliteter som 
påvirker de lokale økosystemene og lokalsamfunnets velvære.

Matsystemet inkluderer alle prosesser relatert til fôring av en populasjon: dyrking, høsting, prosessering, pakking, trans-
port, markedsføring, konsumering og avhending av mat / matpakker. Det omfatter også nødvendige innganger og utganger 
som genereres på hvert trinn. Matsystemet kan defineres som et sett (nettverk) med komplekse innbyrdes avhengige ele-
menter som fungerer sammen for å tilfredsstille matbehovene til en gitt befolkning i et gitt rom og tid.

Matforsyningskjeden kan tolkes som et nettverk av organisasjoner som i fellesskap utfører handlingene som er nødvendige 
for å dekke etterspørselen etter visse produkter i bevegelse av varer i hele kjeden - fra innhenting av råvarer til levering til 
den endelige mottakeren. To sett med dominoulykker er viktige egenskaper i forsyningskjeden: maten går fra bønder til 
forbruker via prosessene for produksjon, prosessering, distribusjon, detaljhandel og forbruk og penger som forbrukerne 
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betaler, flytter fra dem til produsenter i omvendt prosess. I tillegg blir begge bevegelser av mat og penger tilrettelagt av 
‘pulls’ og ‘pushes’. Produsenter og prosessorer skyver eller leverer mat og forbrukere samler eller krever mat, og hjelper 
dominoene (maten) til å falle (flytte) til forbrukerne. På samme måte trekker produsenter og prosessorer penger, og forbru-
kere presser penger for å lette pengers bevegelse fra forbrukere til produsenter.

I en større forstand inkluderer matforsyningskjeden også produktutvikling, markedsføring, drift, finans og kundeservice.

Matforsyningskjede. Kilde: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/

Konvensjonell forsyningskjede for mat til jordbruk (‘fra gård til gaffel’) inkluderer følgende hovedelementer:
a) leverandører av landbruket (gjødsel, plantevernmidler, frø, ugressmidler etc.);
b) landbruksproduksjon (avlingsproduksjon, dyrehold, fiske, skogbruk);
c) matforedling (prosesseringsteknologi, lagring, konservering, pakking);
d)  distribusjon (engros, konvensjonelle markedsføringskanaler, alternative kanaler, for eksempel salgsautomat, produsent-

marked);
e) gjestfrihet og masse catering.  

I det 20. århundre, ved siden av utviklingen av transport, har anvendelsen av avanserte kjøleteknologier muliggjort salg av 
forgjengelige varer over større avstander. Ettersom produktiviteten har blitt et sentralt spørsmål på grunn av økende kon-
kurranse, kunne bare de mest effektive gårdene overleve. Forbedret bruk av gjødsel og kjemikalier, samt transportrelatert 
oljeforbruk og utslipp har i mange tilfeller ført til alvorlige miljøskader (om enn fjernt eller tilsynelatende fjernt fra forbru-
keren). Samtidig har en miljøfølsom forbrukerkategori dukket opp.

Parallelt med disse prosessene har utvidelsen av butikkjedene blitt en trend som har ført til økt markedsstyrke for forsy-
ningskjedens deler nær forbrukeren. I forbindelse med omorganisering av markedsføringskanaler (spesielt i overgangs-
land), står bønder overfor betydelige problemer med å bli med i moderne næringskjeder, og de tradisjonelle landbrukspo-
litiske virkemidlene er ikke i stand til å opprettholde produsentenes inntektsposisjon. I tillegg fører behovet for å oppfylle 
strengere helse- og dyrehelsestandarder som krever store investeringer, nedgang i fortjenesten. Denne omorganiseringen 
av maktforhold er også blitt stilt spørsmål ved etisk, noe som ble manifestert i fremveksten av etiske forbrukerbevegelser 
(f.eks. Fair Trade) og boikott.

Globaliseringen av matindustrien har også en helse- og tillitsdimensjon. Når matproduksjon og forbruk var nært i rommet, 
kunne forbrukere være sikre på matkvalitet, dels gjennom egen erfaring, dels gjennom personlig bevissthet og ulike sosiale 
kontrollmekanismer. Globaliseringen av matindustrien har nødvendigvis resultert i institusjonalisering av kvalitetssikring 
og fremveksten av garantier fra myndigheter og andre organisasjoner; forbrukertilliten ble imidlertid undergravet av spo-
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radiske matrelaterte skandaler (som salmonella, spongiform encefalopati, farget kjøtt, hestekjøtt, etc.). Følgelig er behovet 
for pålitelig og sunn mat blitt formulert.

Situasjonen som har oppstått er et typisk bærekraftsspørsmål, med alle dens dimensjoner (miljømessig, sosialt og øko-
nomisk). Som svar på disse prosessene er det lansert mange ‘bottom-up’ og ‘forbruksdrevne’ initiativer, f.eks. Fair Trade, 
freegan bevegelse, hagearbeid i samfunnet, bevisst ernæring og i denne sammenheng popularisering av visse dietter osv. 
Nye, ‘alternative’, ‘post-produktivist’ matvarekjeder har dukket opp for å møte nye krav, i motsetning til (eller i tillegg til ) 
tradisjonell industrialisert matforsyning.

Et lokalt matsystem er et der mat blir produsert, bearbeidet og utsolgt innen et definert geografisk område. Bondemarke-
der, gårdsalg, planter for levering av grønnsakskasser, samfunnsstøttet landbruk og ordninger for offentlige anskaffelser 
som kilder mat innen en definert geografisk radius er eksempler på lokale matsystemer. Matvarene som byttes ut i lokale 
matsystemer er vanligvis sporbare til et bestemt opprinnelsessted, og har særegne egenskaper eller egenskaper. De er ofte 
ubearbeidede eller lett behandlet. Det er ingen juridisk avtalt definisjon av lokal mat, og heller ikke den geografiske skalaen 
til den ‘lokale’ så langt. Det lokale oppleves og forstås alltid i forhold til større geografiske skalaer, for eksempel regionalt, 
nasjonalt eller globalt. Spørsmålet om hvor lokalområdet ender og en annen skala begynner er subjektivt, avhengig av 
kontekst (befolkningstetthet, tilgjengelighet og landlig eller urban karakter for eksempel) og formål. For eksempel beskriver 
supermarkeder som opererer på nasjonal og internasjonal skala ofte en hel region eller til og med land som en ‘lokal’ kilde.

3.2.1 KONSEPT OG DEFINISJON AV KORTE MATFORSYNINGSKJEDER

Konseptet Short Food Supply Chains (SFSCs) dukket opp ved århundreskiftet i sammenheng med den bredere debatten 
om ‘Alternativ matkjede’, ‘Alternativ matnettverk’ eller ‘Bærekraftig matkjede’. Utgangspunktet for denne debatten er at 
SFSCs blir analysert og tolket som en strategi for å forbedre familiegårders motstandskraft med støtte fra berørte forbruke-
re, lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner.SFSCs blir i økende grad tatt i betraktning av landdistrikter og matpolitikk 
som en drivkraft for endring mot bærekraft, både i agro-matsystemet og landlige områder. SFSC har etablert paralellt med 
konvensjonelle næringskjeder, og spiller en nøkkelrolle i de nye matvarenettverk som kontinuerlig oppstår som et alternativ 
til den globaliserte agrofood modellen SFSCs konsept er bygget på et enkelt prinsipp - ved å redusere antall formidlere i kje-
de og følgelig på grunn av kostnadskutt kan bonden øke inntektene sine, mens prisen på produktet ikke stiger betraktelig.

Basert på flere definisjoner, innenfor SFSC, identifiseres de involverte matvarene av og spores til en bonde. Antall formid-
lere mellom bonde og forbruker skal være “minimal” eller ideelt sett null. “

SFSCs har kapasitet til å “re-sosialisere” eller “re-spatialize” mat, og dermed tillate forbrukere å gjøre verdifulle vurderin-
ger om mat. Matene som er involvert er definert av lokaliteten eller til og med en spesifikk gård der de blir produsert. Et 
kjennetegn ved SFSC-er er at produktet når forbrukeren “innebygd med informasjon.” Denne informasjonen (f.eks. Trykt 
på emballasje eller kommunisert personlig på salgsstedet) “gjør det mulig for forbrukeren å trygt knytte forbindelser og 
assosiasjoner til produksjonsstedet / rommet, og potensielt verdiene til de involverte og produksjonsmetodene som brukes 
”. Denne differensieringen av produktene gir i teorien at produkter kan beordre en premiepris, hvis informasjonen som gis 
til forbrukerne anses som verdifull.

Det skal understrekes at “det ikke er antall ganger et produkt blir håndtert eller avstanden det til slutt transporteres over 
som nødvendigvis er kritisk”. Derfor viser SFSC ikke til den fysiske avstanden (f.eks. Kan en bonde selge sitt produkt i hele 
landet), men antall aktører mellom produsent og forbruker. En av de viktigste funksjonene ved SFSC-er er det minimerte 
antallet formidlere, og det ideelle er en direkte kontakt mellom produsent og forbruker. Transport- og cateringfirmaer 
(restauranter, skoler, kantiner) regnes ikke som mellommenn. Likevel er et kooperativ, som ikke bare fordeler produkter 
mellom medlemmene sine, men selger dem som forhandler, en formidler.
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Tradisjonell og kort matforsyningskjede. Kilde: Ujj, A. (ed.) (2017): Introduction to Ecological Small-Scale Farming. Szent István University, 
Gödöllő. 48 p. Illustration: Júlia Csibi

Å redusere antall formidlere er den viktigste grunnen til å forkorte næringskjeder for å oppnå følgende utfall:
• Innbyggeren som spiser maten vet nøyaktig hvor maten kommer fra, hvordan den er produsert, og ideelt sett, prisen 

som betales til produsenten. For å oppnå dette, er produsenten eller mellommannen forpliktet til å dele informasjon 
om produktet og produksjonsteknikkene og kan lett kontaktes av innbyggeren direkte for informasjon. Matkjeden er 
med andre ord gjennomsiktig.

• SFSC bidrar til å bygge vaner og motivasjon hos lokale forbrukere.
• Matkjedens struktur sikrer at produsenten beholder en større andel av verdien av maten som selges.
• Formidlere blir partnere i SFSC-er, fullt ut forpliktet til å dele informasjon om opprinnelsen til maten, produsenten og 

produksjonsteknikkene og anerkjent for sin rolle i å bygge SFC-er.

Tre hovedtyper av korte matvarekjeder kan skilles ut på grunnlag av antall mellomledd fysisk avstand og 
organisatoriske ordninger:
• Ansikt til ansikt SFSC-er - en forbruker kjøper et produkt direkte fra produsenten / prosessoren på en ansikt-til-ansikt-

basis (f.eks. salg på gården, gårdsbutikker, bondens markeder).
• Proximate SFSCs - utvid rekkevidden utover direkte interaksjon og er i hovedsak leveringsprodukter som er produsert 

og solgt innen den bestemte regionen (eller stedet) for produksjonen. Forbrukerne gjøres kjent med produktets ‘lokale’ 
natur på detaljhandelsnivå (f.eks. Samfunnsstøttet landbruk, forbrukernes kooperativer).

• Romslig utvidede SFSC-er - verdi- og meningsbelastet informasjon om produksjonsstedet og produsentene overføres 
til forbrukere som befinner seg utenfor selve produksjonsregionen og som kanskje ikke har noen personlig erfaring 
med den regionen (f.eks. fairtrade-produkter, sertifiseringsetiketter, offentlige matinnkjøp til cateringtjenester for 
institusjoner).

SFSCs kan representere tradisjonelle og / eller alternative måter å produsere, distribuere, detaljhandel og kjøpe mat, og de 
har tjent som nisjer for de aktørene i matsystemet, for det meste produsenter og forbrukere, som ser etter alternativer til 
den dominerende agroindustrielle modellen.

Tradisjonelle SFSCer er gårdsbaserte, på landsbygda, vanligvis drives på gården av familier og bruker tradisjonelle og hånd-
verksmessige produksjonsmetoder. ‘Neo-tradisjonelle’ SFCS er ofte utenfor gårdsbruk (spesielt leveringsordninger), lokali-
sert i urbane eller peri-urbane områder, og inneholder mer komplekse kollaborative nettverk og fokuserer på sterke sosiale 
og etiske verdier (for eksempel CSA). Ettersom disse SFSC-ene kan være mer gjenstand for en non-profit tilnærming, kan de 
være en mulighet for sosialt jordbruk. Begge modellene kan være like innovative og dynamiske og også kombinert.

Frukt og grønnsaker (for det meste ferske, spesielt grønnsaker i ‘veg bokser’) er produktene som hovedsakelig omsettes, 
etterfulgt av dyreprodukter, hovedsakelig kjøtt (ferskt og tilberedt), meieriprodukter og drikkevarer. Ordninger for å fullføre 
utvalget av produkter som tilbys av andre produsenter (i noen tilfeller ikke lokale, men produsert og handlet i henhold til 
verdier som deles av ordningen, for eksempel organisk, håndverker eller ganske omsatt) kan være relevante i sosialt jord-
bruk. Noen SFSC-er (spesielt når det gjelder salg utenfor gården) bruker private etiketter og logoer, som praktiserer sosiale 
gårder kan følge.
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Mangfoldene og særegenhetene i opplevelsene som eksisterer over hele verden (boksordninger, bondemarkeder, salg på 
gården, forbrukerkooperativer, internett salg, næringsliv kooperativer, Grow Your Own, detaljhandel etc.) har tiltrukket 
seg en økende interesse fra akademia og beslutningstakere på grunn av arten av disse initiativene, så vel som for det sam-
funnsøkonomiske, territoriale og miljømessige omfanget.

3.2.2 SOSIAL, ØKONOMISK OG MILJØMESSIGE EFFECTER AV SFSCS’

Hovedmålene som blir hevdet av ordninger er sosiale verdier, hovedsakelig å sikre kvalitetsprodukter til forbrukerne (fris-
ke, velsmakende) og direkte kontakt mellom produsent og forbruker (tillit, sosial kapital). Miljøverdier kommer på andre-
plass (bærekraftig utvikling, miljømessig forsvarlig praksis, karbonavtrykk) og økonomiske verdier (verdiøkning til bønder, 
støtte til den lokale økonomien) på tredje plass i promoteringsmeldingene til SFSC-ordninger.

Hungarian studies in particular reveal the importance of shared ethical and moral frameworks oriented towards principles 
of fairness, environmental sustainability and care for local cultural resources (as encapsulated in heritage farming practices 
and typical products). 

Ungarske studier avslører spesielt viktigheten av delte etiske og moralske rammer rettet mot prinsipper om rettferdighet, 
miljømessig bærekraft og omsorg for lokale kulturelle ressurser (slik de er innkapslet i kulturarvpraksis og typiske produkter).

Når det gjelder sosiale konsekvenser, er det bevis for at SFSCs favoriserer samspillet og forbindelsen mellom bønder og 
forbrukere, og dermed fremmer utviklingen av tillit og sosial kapital. Dette kan føre til utvikling av en følelse av fellesskap 
og ‘leve sammen’ og kan til og med resultere i atferdsendringer (spisevaner med folkehelseeffekt, for eksempel på over-
vekt, handlevaner med mer sosial og miljøbevissthet, etc.). Generelt sett, når gårdsbaserte i landlige områder, kan SFSCs 
spille en viktig rolle i vitaliteten og livskvaliteten i landlige områder, mens SFSCer i byområder fokuserer mer på å fremme 
inkluderende sosial endring gjennom utdanning om bærekraft og etiske spørsmål. I begge tilfeller kan koblingen av sosialt 
jordbruk og SFSC bidra til fordelene nevnt ovenfor.

Det er en stor debatt om miljøeffekten av SFSC-er, der intuitivt re-lokalisering av produksjonen kan bli sett på som en 
pådriver for drastisk reduksjon av utslipp av klimagasser. Studier har en tendens til å demonstrere at ‘lokal’ ikke er en 
tilstrekkelig funksjon for å sikre slike fordeler. Passende logistiske ordninger er nødvendig, og det er et viktig potensiale 
for forbedring av SFSC-er i så måte. Mer generelt er metodene for produksjon og prosessering viktige for å sikre mindre 
miljøpåvirkning. Selv om ‘lokale’ og / eller ‘korte’ ikke nødvendigvis er bedre (f.eks. I følge studier i Sverige og Storbritannia, 
siden tomatene må dyrkes i drivhus som igjen sults i økt energiforbruk, er det mer miljøvennlig å importere dem fra Spania, 
hvor de vokser i felt), kan viktigheten av etiske verdier og høyere utnyttelse av miljøvennlig praksis definitivt sees på som 
en positiv innvirkning av SFSC.

I økonomiske termer kan fordelene sees ved utvikling av landdistrikter og økonomisk fornyelse. Det er bevis på at lokale 
oppdrettssystemer og korte kjeder har en høyere multiplikatoreffekt på lokale økonomier enn lange kjeder, med innvirk-
ning også på å opprettholde lokal sysselsetting, spesielt i landlige områder. I sammenheng med økende interesse for 
jordbruksturisme, tilgang til grønne områder, ‘autentiske’ ferieopplevelser og kjøp av lokale matvarer når man er på ferie, 
er også synergier med turistsektorene anerkjent. Dette er spesielt relevant for salg på gården eller bondeeide utsalgsste-
der, men det er fremdeles stort potensiale for videreutvikling for alle typer SFSC-er. Reiselivsaktiviteter representerer en 
annen utmerket mulighet for sosial jordbruk. I Ungarn er det noen gode eksempler på dette feltet: f.eks. Baráthegy Social 
Farm - økoturisme (“Castle of Diósgyőr” - et nærliggende slott med redusert størrelse, skogskole, integrasjon, skaper felles 
verdi) og catering (eget melkeforedlingsanlegg og et kjøkken der 400 måltider per dag - 250 som sosiale måltider og 150 for 
forretningsformål - er forberedt); Sentinel Farm Public Social Cooperative (Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet) 
- gjestfrihet for familier, lokalsamfunn, venner, mennesker med funksjonshemminger (gjestehus som mottar familier og 
uformelle treningsprogrammer for barnehage, barneskole og videregående skoler).

På produsent- og gårdsnivå ser det ut til at SFSC tillater en høyere andel verdiøkning lokalt, selv om kvantitative bevis for 
slike påvirkninger ikke er tilstrekkelige. I tillegg er kravet om høyere arbeidskraftinnsats med forskjellige ferdigheter (pro-
duksjon, prosessering, markedsføring, markedsføring) en utfordring på gårdsnivå, spesielt for småskalaprodusenter. Den 
lille skalaen til ordningene som står på spill og mulige høyere produksjonskostnader som en konsekvens, kan også være en 
trussel for deres levetid, noe som kan bidra til å forklare hvorfor mange ordninger henvender seg til ‘profit sufficers’ eller 
‘velferd / nyttemaksimerer’ modeller snarere enn mot “fortjenestemaksimører”. For å bygge spenstige ruter for å markeds-
føre og redusere risikoen ved markedsvolatilitet, kan mange eksempler på bønder som bruker en blanding av SFSCer, eller 
kombinere dem med lengre kjeder, bli funnet.

“Oppskalering” av SFC-er oppnås ikke bare ved at enkeltbedrifter øker størrelsen, men også gjennom spredning, koordi-
nering og sammenkobling av mange småskala komplementære initiativer. Slike initiativer kan, eller til og med, ta, et bredt 
utvalg av organisatoriske former, inkludert små og mikrobedrifter, sosiale virksomheter, samfunnsinteresseselskaper, 
kooperativer i forskjellige former og samfunnsledede initiativ.
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Når det gjelder ‘oppskalering’ av SFSC-er, er det mange fordeler med å delta i samarbeidende atferd, inkludert:

Når det gjelder ‘oppskalering’ av SFSC er det mange fordeler med å delta i samarbeidende atferd, inkludert:
• Forbedret produktsortiment: produktsortimentet kan diversifiseres og / eller økes slik at flere produsenter kan bli 

involvert og flere jobber kan skapes gjennom å beholde tilleggsverdien i hvert territorium. Flere mennesker kan få 
et større mangfold av produkter, i mer praktiske formater. Større kunder kan også leveres (for eksempel offentlige 
anskaffelser).

• Ressursdeling: utstyr, verktøy, prosessanlegg, transport og logistikk kan deles for å forbedre effektiviteten og dele 
kostnadene. Kunnskap og ferdigheter kan også deles (å spille til styrkene til forskjellige aktører, slik at hvert medlem 
av det samarbeidende SFSC ikke nødvendigvis trenger å være en ekspert på å produsere, bearbeide, logistikk og 
markedsføring).

• Vedlikeholde infrastruktur: beholde eller gjenopprette lokale prosessanlegg som slagterier eller bønder. Tapet av 
små slagterier blir ofte nevnt som en hindring for SFSC-er fordi så mange nå er konsentrert i store enheter, som bare 
kan nås etter times reise.

• Økt forhandlingsmakt: mer vekt i kontraktsforhandlinger, sikre rettferdige betingelser, få tilgang til offentlige og 
større skalaer. Mer makt til å trekke beslutningstakernes oppmerksomhet på juridiske problemer som hygiene regler.

• Redusert konkurranse: mellom mange små ikke-koordinerte SFSCer i en region.

• Gjensidig støtte: samarbeid kan bekjempe isolasjon som små produsenter opplever; det kan hjelpe integreringen av 
nykommere i mat- og oppdrettssektorene.

Personer som kan beskrives som ‘sosiale innovatører’, har spilt en nøkkelrolle når det gjelder SFSCs innen sosialt jordbruk 
(siden det sosiale jordbruket kan betraktes som sosial innovasjon). I Ungarn er dette individer som er utdannet til høyere 
nivåer med yrkeserfaring utover deres nåværende arbeidsplasser.

I forbindelse med den felles jordbrukspolitikken (Common Agricultural Policy, CAP) har EU allerede støttet og vil i økende 
grad støtte SFSCs initiativer. Derfor er det lurt for sosiale gårder å dra nytte av denne finansieringsmuligheten.

3.2.3 SAMFUNNSSTØTTET LANDBRUK- GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR SYSTEMET

Det er opp til oss hva slags matforsyningskjede vi støtter, enten vi er produsenter eller forbrukere. Community Supported 
Agriculture (CSA) gir et miljøvennlig bærekraftig alternativ til dagens matsystem med en veldig spesiell sosial tilnærming 
som foreningsmedlemmer samarbeid basert på solidaritet og gjensidig nytte. Mange definisjoner har til hensikt å beskrive 
essensen av dette samarbeidet. Ved å bruke den europeiske CSA-forskningsgruppedefinisjonen (2016) er CSA som følger: 
“CSA er et direkte partnerskap mellom en gruppe forbrukere og produsenter (e) der risikoen, ansvaret og fordelene ved 
oppdrettsvirksomhet deles gjennom langsiktige avtaler. CSA arbeider generelt i liten og lokal målestokk, og har som mål å 
tilby kvalitetsmat produsert på en agroøkologisk måte ”

Foreninger med produsenter og forbrukere eksisterer i mange land, under forskjellige titler. Det hyppigste navnet er det en-
gelske uttrykket er ovennevnte CSA. Opprinnelig ble disse kooperasjonene født i Japan og er kjent som teikei som betyr „mat 
med ansiktet til bonden“, i Frankrike som AMAP (Association for Peasant Agriculture Preservation). Videre er disse kooperati-
vene kjent i Spania som BAM (Under asfalt er frukthagen) og i Catalonia også som PACA (avtale om agroøkologisk produksjon 
og forbruk). Uansett navn, henviser alle til en direkte avtale mellom produsenter og forbrukere om en regelmessig forsyning 
av sesongprodukter, og integrerer produsenter og forbrukere i ett system. Når de to gruppene utfyller hverandre, oppretter 
de en solidaritetskontrakt som er basert på forbrukernes tillit og det gjensidige ansvaret. Den klassiske driften av systemet 
er som følger: Forbrukergruppen kjøper en viss mengde produkter på forhånd i begynnelsen av sesongen. Senere produkter 
blir levert regelmessig til en fast pris, basert på produksjonskostnader (det kalles ofte „deler av høsten“). Medlemmer deler 
risikoen ved denne metoden, men også fordelen med høsting som blir tildelt kunder, ettersom mengden produkter avhen-
ger av værforholdene og plantenes helsetilstand, mens prisen ikke endres. Dette betyr i praksis at økonomiske inntekter 
ikke er knyttet til produksjon. Forbrukere forskuddsbetaler disse pengene for foreningen. Det er en slags investering, men 
samtidig gjør det det mulig for bønder å administrere bare produksjon og detaljhandel av produktene sine. Dette ofte kalt 
‘kassesystemet’ er en alternativ tilnærming til jordbruk og gir mange muligheter for sosiale gårdbrukere. 
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Informasjonsblad som fremmer CSA (AMAP) i Frankrike

Hvordan fungerer CSA i praksis og i hvilke former?
Forbrukernes løfter om å kjøpe produkter fra produsenten, vanligvis til en forhåndsavtalt pris for et helt år / sesong. Bøn-
der kan deretter konsentrere sin innsats om å dyrke høykvalitetsprodukter i den avtalte perioden, og har også tid til å 
gjennomføre forbedringer av gården. Dette systemet forenkler bøndenes liv, ettersom de fleste bønder som markedsfører, 
distribuerer og selger produktene er en virkelig utfordring. I CSA kan bønder selge sine produkter til en fornuftig pris, mens 
forbrukere kan være sikre på hvor maten kommer fra, og kan bli mer kjent med produksjonsforholdene.

Fire grunnleggende elementer dukker alltid opp under samarbeidet: kontinuerlig kommunikasjon, aktivt engasjement, flek-
sibilitet og åpenhet. Bønder har en tendens til å arrangere en serie møter der de planlegger sammen med forbrukerne 
om den kommende sesongens produkter. Denne formen for kommunikasjon styrker forholdet deres når de alle deltar i 
beslutningsprosessen. I motsetning til detaljhandel fokuserer CSA på å involvere forbrukerne og vedlikeholde småbruk.

Selv direktesalgsøkonomer anser CSA som en gunstig løsning for både bønder og forbrukere ettersom bonde får en an-
stendig pris, og siden det ikke er noen mellommann, betaler forbrukeren mindre. CSA-oppdrett handler ikke om å skaffe 
billig mat, men det handler om å skaffe mat av god kvalitet til en rimelig pris.

Imidlertid kan betegnelsen Community Supported Agriculture være litt misvisende siden det grunnleggende målet er at 
samfunnet skal støtte seg selv gjennom jordbruk snarere enn gården eller bønder som skal støttes av samfunnet.

Likevel er det også verdt å nevne den slags samarbeid der forbrukere er involvert, ikke bare i beslutningsprosesser og 
produserer distribusjon, men også i fysisk arbeid (f.eks. Høsting). Det er en stor hjelp for bonden. Til gjengjeld gir han / hun 
produktene billigere eller gir noen produkter gratis for forbrukeren som leverte gårdsarbeid. Denne typen samarbeid har 
et pedagogisk formål og en sterk samfunnsbyggende makt.

 Det er forskjellige typer CSA:
• Andels gårder: Dette er den nærmeste formen for forpliktelse mellom produsent og forbruker. Andelen representerer 

en del av den årlige avlingen som forbrukeren betaler på forhånd. På begynnelsen av året estimerer bonden 
produksjonen og kostnadene og beregner en god inntekt for å forsørge seg selv (sin familie og gården). Kostnadene 
fordeles mellom kundene, også kjent som medlemmer, som er nært knyttet til gården. I bytte mot det betalte 
beløpet mottar forbrukeren sin andel av produktene regelmessig. Når det gjelder aksjeoppdrettsordninger, er det 
ofte ikke mulig å dekke individuelle behov. Medlemmene drar alltid nytte av de ‘nåværende’ produktene. Kontrakt og 
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forskuddsbetaling innebærer en felles risiko (f.eks. Skader forårsaket av ekstremvær bæres ikke bare av produsenten, 
men også av forbrukeren.)

• Boksordninger (vanlig kundesystem): I denne typen CSA går forbrukere og bønder sammen og går med på å inngå 
en vanlig innkjøps- / salgssammenslutning. Avtalen er laget i begynnelsen av sesongen der prisen for produktene 
er satt. Bonden tilbyr uansett hvilke råvarer de kan dyrke, for eksempel kjøtt, egg, grønnsaker osv. Vanligvis kjøpes 
produktene ukentlig. På denne måten kan forbrukerne stole på en vanlig ukentlig forsyning av produktene, og bøndene 
kan planlegge høsten etter markedsstørrelse og etterspørsel. Forbrukerne er i stand til å utvikle sine egne kjøpvaner 
for mat å kjenne til mengden og innholdet i boksen. Det personlige forholdet mellom produsent og forbruker er også 
veldig viktig her, med produkter som kommer fra en eller høyst noen få nære produsenter. På grunn av den økende 
populariteten til kassesystemer, er det viktig å merke seg at produkter som bestilles via nettbutikker eller andre 
mellommenn, selv med bokser med grønnsaker, ikke kan betraktes som en del av samfunnsstøttet landbruk på grunn 
av manglende personlig kontakt med produsenten.

• Leveringsordninger: Bønder organiserer en leveringstjeneste som kan være dør til dør eller til og med til et samlingssted. 
Disse systemene er kjent som ganske fleksible fordi forbrukere kan velge hva og hvor de vil ha det. Men noen ganger kan 
det være vanskelig for bøndene å være sikre på at hele forsyningen deres blir kjøpt. En av hovedfordelene med denne 
ordningen er at de fungerer bra for større byer der produsenter og forbrukere er langt borte fra hverandre.

Hva bringer CSA til samfunnet?
• Det gir levebrød og sysselsetting for landsbygda,
• Det hjelper å holde matproduksjonen lokal,
• Det hjelper til med å styrke den lokale økonomien,
• Det støtter bevaring av håndverksmessige produksjonsmetoder,
• Det bidrar til naturlig bevaring av landskapet,
• Det gir åpenhet om priser og gårdsteknikker,
• Det gir muligheter for meningsfulle landbruksaktiviteter for målgrupper for sosiale gårder (noe som blir tydelig for CSA-

forbrukere og lokale mennesker i løpet av samfunnsdager).

Essential characteristics of CSA are the mutual advantages for farmers and consumers. The biggest advantage is that it 
brings people together. They operate as safe places for the whole community, starting with the children up to the elderly. 
Children get to know about ecology, youngsters gain different agricultural and entrepreneurial skills and elderly socialize by 
working together. Some key advantages for consumers and farmers are shown below in Table 5.

Viktige kjennetegn ved CSA er de gjensidige fordelene for bønder og forbrukere. Den største fordelen er at den bringer 
folk sammen. De fungerer som trygge steder for hele samfunnet, og starter med barna og opp til de eldre. Barn blir kjent 
med økologi, unge får forskjellige landbruks-og entreprenørskaps ferdigheter og evner og eldre sosialiserer seg ved å jobbe 
sammen. Noen nøkkelfordeler for bønder og forbrukere er vist nedenfor i tabell 5.

HVORFOR ER DET BRA FOR BONDEN? HVORFOR ER DET BRA FOR FORBRUKEREN?

Rimelig pris for råvarer Rettferdig pris for råvarer

Direkte og langsiktig forhold til kundene Kunnskap om matens opprinnelse og dens produksjonsforhold

Mer tid til produksjon Forbrukerne kan gi bøndene direkte beskjed om deres behov

Høyere grad av økonomisk sikkerhet, mer balansert 
gårdsutviklingsplanlegging

Regelmessig tilgang til fersk, sunn, miljøvennlig og local mat

Mindre energi for markedsføring og salg Muligheten til å besøke garden maten kommer fra. 

Deling av risikoen (naturkatastrofe) Muligheten til å møte andre medlemmer

Bedre planlegging av produksjonsvolumet Hvis CSA bonden er en organisk produsent kan forbrukerne få 
kunnskap om miljøfordelene ved denne produksjonsmetoden.

Lavere karbonavtrykk Deler fordelene (økt produkt) 

Lavere karbon avtrykk

Noen fordeler ved CSA

43

ENHET 3 Tekstboken



I en CSA blir det inngått en avtale i begynnelsen av sesongen mellom de to partiene. Det krever mye planlegging fra bon-
dens side for å tilfredsstille og respektere løftene de gir overfor sine forbrukere. For å drive en CSA-gruppe kreves det mye 
energi, engasjement og entusiasme fra produsentene, samt ekstra innspill, spesielt i begynnelsen. Lojalitet og tro forventes 
også fra forbrukersiden. Uventede endringer i vær og andre komplikasjoner kan påvirke bondens omdømme så vel som 
deres forhold til medlemmene.

 Hva er de vanligste (for bønder og forbrukere) utfordringene?
• Å finne CSA-forbrukere kan være utfordrende hvis folk i nærheten bare er interessert i billig mat.
• CSA krever ekstra innspill fra bonden, spesielt i begynnelsen (organisering, administrasjon).
• Vanlig kommunikasjon og informasjonsdeling med forbrukerne er ofte ikke lett og tidkrevende. Ikke alle bønder er 

egnet for dette.
• Bonden må tilby et bredt spekter av produkter for å beholde kassediversiteten, uansett om hun / han er en sosial 

bonde eller ikke.
• Oppdrett er iboende en risikabel virksomhet, da den er sårbar og utsatt for usikkerheter i naturen, spesielt været.
• Forbruker kan slite med å finne en CSA-bonde i nærheten.
• Forbruker kan ikke være i stand til å få alle produktene i sin ukeboks (f.eks. foredlede produkter, bakeriprodukter, 

meieriprodukter), hun / han kan trenge å søke etter andre forsyningskilder (marked, butikker, etc.)
• CSA utvikler seg sakte siden konseptet fremdeles er nytt både for bønder og forbrukere (akkurat som sosialt jordbruk 

bare er populært i noen få land).

Hvilke muligheter tilbyr CSA I kombinasjon med sosial gårdsdrift?
CSA er ikke et stivt satt system, bonden kan gjøre endringer i henhold til behovene til forbrukere. Men naturligvis trenger 
bønder alltid å huske økonomien i gården og profesjonelle hensyn. Sosialt jordbruk kombinert med CSA kan bidra til å finne 
forbrukere:

• Organiske gårder er ideelle for å jobbe med mennesker med spesielle behov siden et sunt miljø kan være en del av 
rehabilitering og bedring. I tillegg betyr ikke bruk av plantevernmidler eller ugressmidler at det er færre risikoer for 
kundene i sosialt jordbruk. Også i organisk jordbruk utføres manuelt arbeid (f.eks. Luke) oftere (spesielt sammenlignet 
med store industrialiserte gårder som bruker tunge maskiner mange klienter ikke er i stand til å jobbe med). Når det 
gjelder sosiale gårder, sies det ofte at merverdien av det produserte produktet er at forbrukerne kjenner stedet og 
oppvekstvilkårene for den produserte maten, akkurat som innen økologisk landbruk. CSA-systemet gir den perfekte 
muligheten for forbrukere å besøke gården med jevne mellomrom, hvor de kan bli kjent med produksjonsforholdene, 
og samtidig kan møte kundene som jobber der. Regelmessige møter spiller en viktig rolle i sosial inkludering.

• Forbrukerne av produktene fra en rehabiliteringsgård kan stamme fra familiemedlemmenes krets av innbyggere og / 
eller sosialt gårdsarbeidere. Dette kan forenkle prosessen med å finne forbrukere. (Rehabiliteringsgård: Personer med 
spesielle behov jobber ved landbruksenheten til sosialinstituttet med mål om rehabilitering av ansettelser).

• Hvis stedet for landbruksaktiviteten som utføres av mennesker med spesielle behov, er en gård som drives av en CSA-
bonde, setter forbrukerne - som kanskje besøker gården regelmessig - merverdien av sine jevnlige eller på forhånd 
kjøpte gårdsprodukter. Herved støtter de bøndene og deres egen sosiale rolle i samfunnet. Familiemedlemmene til 
personer med spesielle behov, som jobber regelmessig på CSA-gården, og på samme måte sosialarbeidere ved den 
sendende institusjonen, kan bli CSA-forbrukere. (Dette bidrar også til å utvide forbrukerbasen til CSA-bonden.)

Eksempel på et sosialt gårdsbruk som støtter kortforsyningskjede:  
• Klienter: lokale ansatte, lavt dyktige personer, arbeidsledige arbeidssøkere, elever på ungdomsskoler, barn.
• Gård: Farmyard Branovo, Slovakia (drevet av Association of entreprenører i jordbruk, kooperativ Dvory nad Žitavou).
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Logoen til Farmyard Branovo (Gazdovsky Dvor Branovo).  Kilde: https://www.facebook.com/473203336033385/photos/a.473204682699917/
833374206682961/?type=1&theater

Relaterte funksjoner:
• Matproduksjon i tilstrekkelig mengde og høy næringsverdi
•  Vedlikehold og forbedring av langsiktig jordfruktbarhet
•  Skape forhold som samsvarer med de naturlige behov og etiske prinsipper for husdyrhold
•  Etablere tillit mellom produsent og forbruker ved å oppmuntre innenlandsk produksjon (SFSC)
•  Å skape nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen

Jordbruks aktiviteter:
• Dyrehold i henhold til tradisjonelle teknologier (geiter, sauer, ender, gjess, kaniner, duer, kyllinger)
• Foredling av animalske produkter - melk, kjøtt
• Produksjon av lokale produkter
• Markedsføring
• Samarbeid med ungdomsskoler - praksis for studenter; aktiviteter for barn på gården - barnehjørne, miljøopplæring av barn

Direktesalg:
• Åpningstider: fra tirsdag til lørdag, 07: 00-12: 00 og 12: 30-16: 00
• Mandag er sanitærdag, bare salg etter telefonavtale.

Andre tjenester:
• Guidede turer på hesteryggen
• Mulighet til å bruke HYPOBUS (kjøretøy trukket av hest)
• Bryllupsfotografering med hest
• Weekendopphold rett i Gazdovskeho dvora
• Introdusere kjæledyr (kuer, geiter, kyllinger osv.) med mulighet til å delta i avl, pleie og fôring av dyrene.
• Ulike arrangementer for barneskoler i miljøopplæring
• Friesisk hingsteavl

Online tilstedeværelse:
Nettside: http://www.gazdovskydvorbranovo.sk/hlavna-stranka/

Nettsiden inneholder en introduksjonsside om bedriftens mål og oppdrag. Det er en side som beskriver alle avlede dyre-
arter etter egenskaper og bruksegenskaper. De rå og bearbeidede geit-, sau- og kumelkeproduktene, samt fjærkre, lam, 
geit, kanin, storfekjøtt og svinekjøtt, egg og andre produkter er detaljerte. De alltid oppdaterte katalogene og prislistene 
er tilgjengelige på hjemmesiden, sammen med nyheter og programtilbud. Rik fotogalleri viser forskjellige aktiviteter og et 
bredt spekter av produkter levert av gården. Kontaktinformasjon med kart, adresse, e-post, telefonnummer og åpningsti-
der er inkludert.

Facebook: https://www.facebook.com/Gazdovsk%C3%BD-dvor-Branovo-473203336033385//
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Inngangen til Farmyard Branovo Kilde:  http://www.gazdovskydvorbranovo.sk/zo-zivota-gazdovskeho-dvora/

Direktesalg av gårdsprodukter Kilde: http://www.gazdovskydvorbranovo.sk/predaj-domacich-vyrobkov-ulany-nad-zitavou/
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3.3 HOVEDAKTIVITET OG ØVELSER
Kooperativ læring om CSA I små grupper:
• Trinn 1: Lærer deler elevene inn i grupper. 1 gruppe skal bestå av minst 3 studenter.
• Trinn 2: 5 minutter individuelt arbeid for elevene: Les artikkel 1 (levert av læreren). Bli kjent med emnet (eller 

problemet), danne studentenes egen mening om emnet.
• 10 minutter liten gruppe diskusjon om artikkel 1.
• Trinn 3: Gruppearbeid basert på distribuerte artikler (artikkel 2 levert av lærer) 5 minutter individuell lesing.
• Trinn 4: 15 minutter for å diskutere med medlemmer av en annen gruppe som fikk den samme artikkelen 

(kryseanalyse mellom studentene for å øke forståelsen).
• Trinn 5: Studentene kommer tilbake til sin opprinnelige gruppe. Diskusjon om artiklene, 10 minutter.
• Trinn 6: Ny artikkellesing (artikkel 3 levert av læreren), den samme for alle, 5 minutter individuell lesing.
• Trinn 6: Basert på alle artikler, foreslå løsninger sammen (om nødvendig), forberede deg på en muntlig 

sammendragspresentasjon (eller tankekartpresentasjon), 10 minutter.
• Trinn 7: Presentasjon, 5-10 minutter / gruppe.

Designe sosial gårdsdrift med direktesalg:
• Trinn 1: Lærer deler elevene inn i grupper. 1 gruppe skal bestå av minst 3 studenter.
• Trinn 2: Gruppearbeid: medlemmene finner ut av en tenkt sosial gård, 15 minutter

 Følgende informasjonskal gis:
• Hva heter gården?
• Hva er gårdens viktigste landbruksaktiviteter?
• Hva slags merverdi skapes på gården? (behandlede produkter, tjenester osv.)
• Hva er modellen, hva er kanalene for produktsalg?
• Hvordan gården gjør produktene sine verdifulle og interessante for de lokale forbrukerne?
• Hva slags andre inntekter har gården?
• Hvor mange mennesker jobber permanent på gården, og hvilke funksjoner utfører de?
• Hvem er klientene?
• Hvordan klientene aktiveres på gården?
• Hva slags fordeler har hver aktivitet for de forskjellige kundegruppene?
• Trinn 3: Gruppearbeid: medlemmene visualiserer det logiske skjemaet for gårdens komplekse aktivitet ved hjelp av 

tankekart (verktøy som trengs: flipover-papir, filtpenner i flere farger), 10 minutter
• Trinn 4: Presentasjon, 5 minutter / gruppe
• Trinn 5: Diskusjon om ideenes sosiale nytte og økonomiske levedyktighet, 5 minutter / gruppe

3.4 IDEAS FOR HOMEWORK IDEER TIL HJEMMEARBEID 
Design et interaktivt, men informativt online utseende for gården som gruppen jobbet i rammen av ‘Designing Social Farm 
with Direct Sales’. Et gruppemedlem er ansvarlig for nettsiden og / eller mobilapplikasjonen, ett for sosiale medier og et 
annet for online og offline annonsering. Utfør funksjonene, innholdet og kommunikasjonsstrategien til de ovennevnte 
plattformene.

3.5 EVALUATION AND ASSESSMENT EVALUERING OG VURDERING
• Test av teoretisk kunnskap (skriftlig standardisert test)
• Evaluering av evnen til å jobbe i team og utvikle ideer

TIPS OG NOTATER

For ‘Samarbeidslæring om CSA i små grupper’ lærere bør samle oppmerksomhet - grip artikler som også diskuterer grunn-
leggende teser som oppmuntrer studentene til en livlig samtale.
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3.6 LINK 
(Hungarian) Tudatos Vásárló. (conscious buyer): www.tudatosvasarlo.hu
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LÆRINGSUTBYTTE/MÅL OG NIVÅ
Dette kapittelet gir grunnleggende kunnskap om de viktigste målgruppene for sosialt gårdsarbeid. Studentene vil kunne 
definere hvordn disse menneskene blir utfordret og beskrive de mentale, fysiske eller sosiale problemene de står overfor. 
Leseren vil være i stand til å skille mellom de forskjellige målgruppene (f.eks personer med psykiske lidelser og fysiske funk-
sjonshemminger, eldre og ungdom) og skille mellom funksjonshemminger og spesielle behov for hver gruppe. Studentene 
skal lære hvordan sosialt gårdsarbeid kan støtte de forskjellige målgruppene. 

Dette kapittelet gir en oversikt over de forskjellige målgruppene i sosialt jordbruk. Spesielt må det jobbes mer for dets bruk 
i tilsyn og veiledning av mennesker med spesielle behov. Kunnskap om målgruppene er avgjørende for å drive sosial jord-
bruk for mennesker med spesielle behov.

Studenter på sosialt gårdsarbeid skal kunne planlegge personlige daglige aktiviteter og estimere grensene og evnene til 
menneskene de jobber med.

Dette kapittelet gir grunnleggende kunnskap. Elevene skal endelig kunne gjennomføre et sosialt oppdrettsprosjekt som 
er gunstig for mennesker med spesielle behov eller funksjonshemninger. De skal først og fremst være i stand til å velge 
tilstrekkelig målgruppe (r) og vite hvordan de skal involveres i gårdsaktiviteter.

ABSTRAKT
Dette kapittelet gir en oversikt over de viktigste målgruppene for sosialt gårdsarbeid. Mennesker med funksjonshemninger 
eller spesielle behov, intellektuelt funksjonshemmede, eldre, langtidsledige, ungdom med atferdsforstyrrelser og flyktnin-
ger er noen av de viktigste målgruppene for det sosialeg årdsarbeidet. Kapittelet kjennetegner hvordan disse menneskene 
blir utfordret og hvordan sosialt jordbruk kan støtte dem.

NØKKELORD
Målgrupper, klienter, sosialarbeid

4.1 INTRODUKSJON
Målgruppene for sosialt gårdsarbeid er mennesker med spesielle behov eller handikap som besøker en gård av pedagogis-
ke eller terapeutiske årsaker eller som bor og jobber på en gård. Blant dem er: skolebarn; barn med autistisk spekterfor-
styrrelse; ungdom med spesielle behov; voksne med psykiske helseproblemer; intellektuelt eller fysisk funksjonshemmede; 
ex-fanger; eldre; langtidsledige; etiske minoriteter som Rom; flyktninger eller andre grupper truet av sosial eksklusjon.

Det å betjene og støtte disse menneskene på best mulig måte er svært krevende og krever kunnskap om symptomer eller 
funksjonshemninger, så vel som ferdigheter som gjør det mulig for de involverte å kommunisere tilstrekkelig med de for-
skjellige målgruppene.

4.1.1 MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG PERSONER MED SPESIELLE BEHOV

Verdens helseorganisasjon definerer funksjonshemming som “et paraplybegrep for svekkelser, aktivitetsbegrensninger 
og deltakelsesbegrensning. Funksjonshemming refererer til de negative aspektene ved samspillet mellom individer med 
en helsetilstand (for eksempel cerebral parese, Downs syndrom, depresjon) og personlige og miljømessige faktorer (som 
negative holdninger, utilgjengelig transportering og offentlige bygninger og begrenset sosial støtte ).” (WHO 2011).

En funksjonshemming kan være:
• fysisk eller sensorisk
• intellektuell eller gjennom læringsvansker
• mental

Mennesker med nedsatt funksjonsevne blir berørt og utfordret på mange måter (WHO 2011):
• Dårligere helsemessige utfall (f.eks. Komorbiditeter, aldersrelaterte forhold, høyere frekvenser av risikofull oppførsel 

som røyking, fysisk inaktivitet og dårlig kosthold)
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• lavere utdanningsresultater
• mindre økonomisk deltakelse (f.eks. høyere arbeidsledighet)
• høyere fattigdomsrater
• økt avhengighet og begrenset deltakelse

Ikke alle personer som er involvert i sosialt gårdsarbeid er funksjonshemmede i henhold til Verdens helseorganisasjons 
definisjon. Vi inkluderer i tillegg ungdom som har opplevd omsorgssvikt, flyktninger som sliter med språkbarrierer og kul-
turelle sammenstøt eller langtidsledige, som viktige målgrupper for sosialt jordbruk. Derfor refererer sosialt gårdsarbeid 
ofte til begrepet ”mennesker med spesielle behov”. Disse målgruppene blir ofte utfordret av lavere utdanning, fattigdom, 
rus eller sosial eksklusjon.

Videre står de ofte i fare for å bli psykisk eller fysisk syke. For eksempel kan ungdom eller flyktninger som har opplevd vold, 
lide av posttraumatisk stresslidelse eller depresjon (psykiske funksjonshemninger). Lite fysisk aktivitet og lite sosial interak-
sjon mellom langvarige ledige kan også føre til synkende psykiske helsetilstander.

På toppen av dette har mange som er involvert i sosialt gårdsarbeid en dobbel diagnose. F.eks mange rusavhengige men-
nesker lider også av psykiske helseproblemer (Ellings, 2012), og det kan være funksjonshemmede blant flyktninger eller 
langtidsledige

4.1.2 HVORDAN KAN SOSIAL GÅRDSDRIFT STØTTE SINE MÅLGRUPPER?

Sosialt gårdsarbeid kan støtte mennesker på mange forskjellige måter. En britisk studie intervjuet de ansatte på omsorgs-
gårdene, som generelt beskrev dem som et “hjemmekoselig og støttende miljø der mennesker kan oppleve natur og bæ-
rekraftig matproduksjon”. De oppfattet omsorgsgården som et sted som gir et inkluderende miljø som bidrar til klienters 
personlige vekst; det gjør dem i stand til å få kontakt med seg selv, andre og naturen og å utvikle autonomi. Mennesker 
kan være seg selv på omsorgsgården der de har mulighet til å lære om seg selv og naturen (Hemmingway / Norton, 2016).

En tysk studie beskriver fordelene ved sosialt jordbruk som følger (van Elsen / Kalisch, 2007):

Fysiske effekter:
• Utvikling av ferdigheter
• Forbedret fysisk helse
• Sysselsetting

Psykiske helseeffekter:
• Bevissthet
• Entusiasme
• Økt personlig ansvar
• Økt selvtillit
• Økt egenverdi
• Økt trivsel

Sosiale effecter:
• Social interaction within the project
• Sosial interaksjon i prosjektet
• Sosialt samspill utenfor prosjektet
• Sosiale ferdigheter
• Team jobber
• Arbeidsvaner, disiplin
• Arbeidssuksess
• Uavhengighet
• Akademisk suksess (utdanning)

Samfunnseffekter: 
• Bedre forståelse av funksjonshemming / helseproblemer i samfunnet
• Forbedring av sosiale kontakter i lokalsamfunnet
• Deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne i lokalsamfunnet
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I tillegg har prosjektene navngitt følgende effekter (van Elsen/Kalisch 2007):
• Hold kompetansenivå
• Strukturert dag
• Deltakelse i det økonomiske livet
• Lær å kontrollere ens vilje
• Definer mål for livet
• Utvikling av motoriske ferdigheter (skolegård)
• Økt aktelse for landbruksprodukter
• Bli kjent med landbrukssammenheng
• Lær hvordan du kontakter dyr
• Profesjonell kvalifisering eller integrering, kompetanse, takknemlighet
• Plassering i det første arbeidsmarkedet

4.1.3 KJENNE TIL BEGRENSNINGENE I SOSIAL GÅRDSDRIFT

a) Kjenne til kurerings grensene i sosial gårdsdrift
Svært ofte har sosiale gårdsaktiviteter en kurerende og terapeutisk effekt. Likevel, fra et profesjonelt synspunkt, er pedago-
gikk og terapi basert på forskjellige kompetanser. Terapi tar sikte på å kurere en tilstand (Felters, 1998) mens pedagogikk 
ønsker å muliggjøre læringserfaring. Derfor er det nødvendig å kjenne grensene det sosiale jordbruket har for å kurere og 
behandle mennesker med psykiske sykdommer eller funksjonshemninger. Sosialt jordbruk handler hovedsakelig ikke om 
herding. Imidlertid gir den positive erfaringer, en følelse av behov, sosiale, fysiske og psykiske helseeffekter. Derfor kan 
sosial jordbruk støtte den mentale og fysiske velvære for de involverte.

b) Kjenne grensene til menneskene du jobber med
Ved siden av å kjenne grensene for å kurere eller behandle klienter, er det viktig å overholde grensene for hver person 
gården liker å involvere i en sosial jordbruksaktivitet. Dermed er det nødvendig å kjenne til symptomene på en sykdom 
eller mentale forhold (f.eks. Traumer, tilbakefall, depresjon), atferdsmønstre eller atferdssyndrom som en sosial bonde kan 
komme til å møte når han arbeider med en spesifikk målgruppe. Overarbeid må unngås. En situasjon som kanskje ikke er 
stressende i bøndenes øyne, kan være mentalt eller fysisk veldig utfordrende for en person med spesielle behov.

c) Kjenne grenser etter stillingskvalifikasjon
Derfor trenger også enhver sosial bonde å kjenne grensene sine ved jobbkvalifisering.

Mens en sosial bonde eller sosionom ikke er utdannet lege, skal han / hun kunne kjenne igjen når medisinsk eller terapeu-
tisk råd er nødvendig.

Det meste sosialt jordbruk betyr å jobbe i et team og er basert på en tverrfaglig tilnærming. Medisinske kompetanser kan 
legges til teamet ved å involvere fagpersoner fra felt som omsorg og helse. En dyp forståelse av mennesker med spesielle 
behov og metoder for sosialt arbeid generelt, kreves for å oppnå kompetanse for å anerkjenne en persons behov og kultur. 
Hvis bonden ikke selv har denne kunnskapen, kan ansatte fra andre faglige fagfelt fylle dette gapet.

d) Kjenne dine personlige grenser
På toppen av dette trenger bønder eller sosionomer i sosialt jordbruk å kjenne sine egne personlige grenser. Å ha en ny 
inntekt er ikke grunn nok til å starte med sosialt jordbruk. Overvisende mennesker med spesielle behov krever tid, tålmo-
dig og empati. Disse oppgavene må realiseres ved siden av oppgaver i familien, andre oppdrettsoppgaver og personlige 
ambisjoner for fritiden. Myke ferdigheter er nødvendig og den sosiale bonden bør være seriøst interessert i å jobbe og leve 
med menneskene de inviterer til gården sin.

Avhengig av den sosiale gårdsarbeidsmodellen og målgruppen, bør enhver sosial bonde reflektere overfor seg selv: Kan jeg 
personlig involvere mennesker med spesielle behov i mitt daglige arbeid og liv? F.eks er familien min glad for å ta imot et 
fosterbarn eller en person med nedsatt funksjonsevne hjemme hos oss? Har jeg pasienten og empati for å trene noen med 
spesielle behov? Har jeg nok tid og energi til å takle en ny utfordring?

4.1.4 UNNGÅ STEREOTYPING

De positive effektene varierer avhengig av målgruppe, deres behov og svekkelser. Også måtene forskjellige målgrupper kan 
involveres varierer mye. Oppdrettsaktiviteter og mål for en terapi må harmoniseres. Det er ingen generell måte å realisere 
sosialt jordbruk som fungerer for alle målgrupper.
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For eksempel trenger personer som lider av en depresjon oppgaver som øker selvtilliten, er enkle å forstå og vil føre til en 
følelse av prestasjon.

Dette terapeutiske målet kunne kanskje blitt oppnådd ved å involvere dem i filigranarbeid (f.eks. Hagearbeidsaktiviteter 
som gjør det mulig å fokusere sinnet, men fysisk ikke er for utmattende).

For en person som lider av avhengighet, kan det motsatte være sant (hardt fysisk arbeid, f.eks. Skogbruk, fysisk utmattelse 
og et “naturlig” rush av adrenalin). Ulike aktiviteter innen gårdsdrift, hagearbeid eller skogbruk er basert på forskjellige te-
rapeutiske mål som varierer fra person til person.

Dette kapittelet gir en oversikt over noen av hovedmålgruppene for sosialt jordbruk og deres behov. Leseren trenger imid-
lertid å forstå at dette bare er en enkel oversikt over noen av de vanligste målgruppene. Det er mer komplisert å forstå en 
person og hans / hans behov enn å lese denne oversikten. Menneskelig natur er ikke så enkelt som å redusere en persons 
behov til en sykdom eller funksjonshemming. Et menneske med et psykisk helseproblem eller funksjonshemning har, som 
alle andre mennesker, en biografi, ønsker, ideer, karakteristiske trekk, liker og misliker som ikke har noe å gjøre med det 
spesielle behovet eller funksjonshemningen i seg selv.

Derfor er det viktig å ikke stereotypere mennesker basert på dette korte sammendraget. Selv om mange mentalt funksjons-
hemmede for eksempel liker repeterende og enkelt arbeid, er det ingen generell regel, som forteller deg at alle psykisk 
utviklingshemmede liker å jobbe på en potetsorteringsmaskin. Noen ganger kan det motsatte være sant, og en psykisk 
utviklingshemming må utfordres av arbeid som er rikt på mangfoldighet.

Det samme er tilfelle for hver målgruppe for sosialt gårdsarbeid. F.eks er det mange studier som viser den positive effek-
ten hagearbeid eller dyreassistert terapi kan ha på barn med autistisk spektrumlidelse. Det er imidlertid ikke å trekke den 
konklusjon at alle mennesker som lider av autistisk spekterforstyrrelse, liker dyr.

Sosialt jordbruk bør derfor bare sees på som et av mange alternativer for å inkludere eller støtte mennesker med spesielle 
behov. For noen mennesker er det ikke det riktige valget. I alle tilfeller er det viktig å vurdere individuelt:

Hvilke behov har denne personen, og hvordan kan sosialt jordbruk støtte denne personen?

Er fokuset på sysselsetting, omsorg eller terapi?

Hvilke aktiviteter passer for denne personen, og hvordan kan han / hun være en del av teamet på gården?

Målgruppene og deres behov er beskrevet i detalj i de følgende kapitlene.1 

4.1.5 INTELLEKTUELT FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER

«Forstyrrelser i intellektuell utvikling er en gruppe av etiologisk forskjellige forhold som har sitt utspring i utviklingsperioden preget 
av betydelig under gjennomsnittet intellektuell funksjonasjon og adaptiv atferd, som er omtrent to eller flere standardavvik under 
gjennomsnittet (omtrent mindre enn 2,3. Prosentilen), basert på passende normerte, individuelt administrerte standardiserte tes-
ter». (ICD — 11- kode: 6A00)

Intellektuell funksjonshemning uttrykkes av lærevansker, kognitive forstyrrelser eller intelligens som ligger godt under gjen-
nomsnittet.

Ofte er mennesker med intellektuell funksjonshemming karakterisert med (Herhaus 2019):
• en god spartotemporal orientering under lette forhold
• begrenset situativ og personlig orientering, egenevaluering, ofte overvurdering eller lav selvtillit
• begrenset oppfatning, vanskeligheter med å forstå og lære
• nedsatt korttids- og langtidshukommelse
• delvis et veldig godt delminne (f.eks. for antall)
• konsentrasjonsvansker (for eksempel forstyrrer lett av støy)
• emosjonelle svekkelser (f.eks. apati, nervøsitet, emosjonell labilitet)
• ubalansert intelligens (f.eks. på den ene siden intelligensunderskudd, på den andre siden spesielle ferdigheter innen 

musikkområdet)
• nedsatt tenking: holde seg nær sanseinntrykk, sakte tenking

1  Det er imidlertid forsket lite på om målgruppers involvering i sosiale oppdrettsaktiviteter, og foreløpig er det ikke noe læremateriell om dette emnet i det hele 
tatt. Så mye av rådene gitt i de følgende kapitlene er basert på erfaringene fra sosial landbrukskonsulenter. Det er veldig behov for en dyp undersøkelse om 
hvordan man kan involvere ulike målgrupper i sosiale oppdrettsaktiviteter og hva man skal være oppmerksom på.
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• vanskeligheter med å dekontekstualisere, ved å bruke informasjon i nye situasjoner
• begrenset evne til abstraksjon
• overstrømmelse (enten kjærlig hengivenhet eller total avslag)
• sterk avhengighet av ytre utseende f.eks. hårklipp, uniformer

4.1.6 HVORDAN SOSIAL GÅRDSDRIFT KAN STØTTE INTELLEKTUELT FUNKSJONSHEMMEDE?

Det er tre måter sosialt landbruk påvirker mennesker med intellektuell funksjonshemning positivt.

For det første tilbyr mange sosiale gårder bo- og boligmuligheter for intellektuelt funksjonshemmede. Selvforsyning med 
hjemmelaget mat er en viktig komponent i filosofien til mange gårder som tilbyr bolig. Blant dem er det mange Camphill-lo-
kalsamfunn som tilbyr, ved siden av innlosjering, treningsmuligheter og et helbredelsesrom i et jordbruksmiljø. Skjermede 
verksteder kan også tilby arbeid og bolig på en gård på samme tid. Også familiegårder kan være vertskap for intellektuelt 
funksjonshemmede, gjøre dem til en del av familielivet og det daglige gårdsarbeidet.

Hjelpende hender på en gård. Forfatter: CJD Erfurt

Yrke, inkludert betalt arbeid, er en andre pilar i å realisere sosialt jordbruk med intellektuelle funksjonshemmede. Ved si-
den av skjermede verksteder eller familiegårder som er vert for mennesker, inkluderer også dagtjenester for intellektuelt 
funksjonshemmede hagearbeid i sine programmer. Her er det store mangfoldet av forskjellige arbeidsprosesser i oppdrett 
en fordel. Etter å ha vurdert hver persons ferdigheter og funksjonshemninger, er det mange alternativer for å finne den 
rette oppgaven for hver enkelt sønn.

Til slutt gir sosial jordbruk terapi og rehabilitering. Dyreassistert terapi og hortikulær terapi er anerkjente måter å støtte 
denne målgruppen også.

Enten bolig, yrke eller terapi er i fokus, kan sosial jordbruk støtte intellektuelt funksjonshemmede på forskjellige måter. Det 
er en måte å sosial inkludering på. Folk føler seg trengte når de gjør verdifullt arbeid på gården: De er ansvarlige for planter 
eller dyr. Meningsfulle aktiviteter kan støtte selvtillit og selvutvikling.

Social Farming Ireland analyserte forskjellige studier og oppsummerte hvordan nøkkelverdier i politikken for intellektuell 
funksjonshemming gjenspeiles i sosialt jordbruk. Mens resultatene beskriver situasjonen i Irland, viser studien også effek-
ten sosialt jordbruk kan ha for å støtte intellektuelt funksjonshemmede generelt:
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NØKKELVERDIER/
PRINSIPPER I 
INTELLEKTUEL 
UFØRE POLITIKK

DEN SOSIALE GÅRDSDRIFT MODELL: HVA FORSKNINGEN FORTELLER OSS.

Person sentre Sosialt landbruk er iboende sentrert om å oppdage, evaluere og realisere talentene, ferdighetene 
og bidragene til enkeltpersoner.
Tilnærmingen er svært individualisert og personsentrert. Det tilrettelegges av det lille antall 
deltakere og sosialbondenes sterke fokus på å støtte og jobbe sammen med deltakerne.

Verdighet Sosial jordbruk gir betydelige - i mange tilfeller tidligere uvirkelige - muligheter for autonomi, for 
å prøve nye ting og for å ta positive risikoer i et ‘levende’ og naturlige miljø.

Empowerment Mennesker er bemyndiget til å velge sosial jordbruk som et alternativ, og i noen tilfeller fortsette 
å gjøre det i lengre tid.
Innenfor plasseringsopplevelsen får folk også muligheter til å utøve valg, å bidra til beslutninger 
og til den daglige driften av gården.

 Valg Social Farming-støtte er alltid valget av personen selv.
Det er en klar forståelse av at folk når som helst kan trekke seg hvis sosialt jordbruk ikke er riktig 
for dem.
Individuell støtteplan stimulerer meningsfull oppdagelse og dialog om deltakernes egne mål, 
ønskede utfall, interesser, behov osv.
Social Farming-modellen gir også et høyt nivå av variasjon og valg innen hver plassering med 
hensyn til aktivitetene som er utført og aktivitetstakt.

Sosial 
inkludering

[…]
Deltakerne bygger ekte og meningsfylte vennskap og
forhold til bøndene og gårdsfamilien, så vel som nye
forbindelser innenfor den bredere krets av mennesker i sine egne samfunn
[…]
De nye forbindelsene som ble dannet, spiller også en rolle i å bryte ned barrierer og utfordre 
holdninger til og oppfatninger av funksjonshemming i et større samfunn.

 Uavhengighet […]
[…]
Deltakere i sosialt jordbruk får fullmakt til å delta med bonden og aktivitetene så uavhengig og 
fritt som mulig
[...]
[...]
Den naturlige gårdsbaserte støttemodellen bidrar til å bygge deltakernes selvtillit, uavhengige 
livsevner og kapasitet

Likestilling Social Farming gir miljøet og modellen for støtte der folk kan jobbe side om side med oppgaver 
sammen med bonden og andre for å bidra til hele prosjektet. Gården er et veldig ‘utjevende’ sted

Respekt Deltakere i sosialt jordbruk blir behandlet som voksne, med sine synspunkter blir søkt og 
respektert. Videre pleies og verdsettes deres bidrag og ansvarsfølelse

Personlig 
utvikling og 
oppfyllelse 

Social Farming bidrar til den personlige utviklingen av deltakere på tvers av dimensjoner 
som praktiske ferdigheter og jordbrukskompetanse, forbedrede nivåer av uavhengighet og 
kontinuerlig utvikling av sosiale ferdigheter og selvtillit.

Verdifulle sosiale 
roller

Social Farming gir betydelige muligheter for deltakerne til å delta i meningsfull, målbevisst og 
fremfor alt, ordinær aktivitet (inkludert noen arbeidsaktiviteter) […]
Social Farming forbedrer deltakernes egen følelse av egenverd og identitet som verdifulle og 
engasjerte samfunnsmedlemmer […]

Helse og velvære Social Farming gjør det mulig for deltakerne å ta del i et visst nivå av fysisk aktivitet, men på en 
veldig målbevisst og naturlig måte, for eksempel ute i frisk luft, i naturen og ofte i naturskjønne 
omgivelser. Det har ført til forbedringer i fysisk form, styrke og smidighet.
Muligheten til å virkelig få kontakt med dyr og planter er en
veldig positiv og livsfremmende opplevelse. Den rike sensoriske
miljøet på gården kan være spesielt verdifullt for de med påviste funksjonshemninger, inkludert 
fysiske funksjonshemninger.

Virkningen av sosialt landbrukfor å støtte mennesker med utviklingshemming.(Kilde: Social Farming Ireland 2019: 39ff)
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Hva må bonden ta hensyn til?
Ved å oppmuntre, respektere og aktivere en intellektuelt funksjonshemmet person, kan en funksjonshemmet person 
støttes veldig godt. Motsatt, hvis ingen tilpasser seg den personen, hans behov og hans autonomi, kan dette resultere i 
selv-fremmedgjøring og manipulerbarhet (Speck 2016). Selvtillit og motivasjon kan skyves ved å aktivere deltakelse (Meid-
linger / van Elsen2009). For bonden er det nødvendig å gjenkjenne om en person blir tiltrukket av dyr eller planter. Han / 
hun skal kunne reagere på tilknytninger og tilby aktiviteter basert på dette.

I mange tilfeller foretrekker intellektuelt funksjonshemmede rutine og gjentar eller gjentar arbeid fremfor jobber som er 
rike på forskjellige. Å ha de samme oppgavene igjen og igjen kan gi dem en følelse av trygghet og kjenthet (Meidlinger / van 
Elsen 2009). Noen mennesker har en tendens til å avvike fra emnet. Selv om det er viktig å merke seg at spredning er mulig, 
er det derimot viktig å bringe personen tilbake til arbeidet, slik at arbeidsflyten ikke blir forstyrret. Som i gårdsbruk er fritid 
og arbeid ikke strengt skilt. Det er også viktig at menneskene som jobber på gården knytter noe positivt til sitt arbeidsfelt 
(Meidlinger / van Elsen 2009). Hvileperioder, et passende sted å hvile eller et alternativ til å jobbe sakte er viktig. Noen 
funksjonshemmede kan ikke være i stand til å fullføre jobber selv, men liker å følge bonden mens han / hun gjør jobben sin.

4.1.7 PSYKISKE FUNKSJONSHEMMINGER

Unormaliteter på grunn av mental funksjonshemning manifesterer seg i følelser, tanker og handlinger. Ofte lider den be-
rørte personen på grunn av sine indre problemer.

Psykiske helseproblemer som er vanlige blant sosialgårds klienter er:

• frykt / panikk (angstlidelse): overdreven, overdreven panikkreaksjon med eller uten minimum ytre trussel (Freyberger / 
Schneider, 2002).

• borderline –syndrome (BPS): en personlighetsforstyrrelse som påvirker skuespill, følelse og tenkningsnivå level Dette 
kan resultere i vanskelig eller paradoksisk oppførsel: det kan vises i impulsivitet, ustabile, men intensive forhold mellom 
mennesker, raske humørsvingninger, endrende selv- persepsjon og selvbilde. Svært ofte ledsages disse egenskapene av 
selvskadende atferd, følelse av indre tomhet, dissosiasjon eller frykt for å bli igjen (Emmelkamp,   2013).

• depressive sykdommer: deprimert humør, cogitation, lite motivasjon og energi ◊ Veldig ofte blir lykke, lystbetont følelse, 
selvtillit, prestasjoner, empati og interesser i livet borte. Nytelse og livskvalitet påvirkes (Bromet et al., 2011).

Ytterligere problemer med psykisk dårlig helse inkluderer psykoser, nevrose, personlighetsforstyrrelser som schizofreni 
eller multippel personlighetsforstyrrelse. Andre svekkelser enn depresjon er tilvenning eller utbrenthet.

Hvordan kan psykisk syke mennesker støttes av sosialt gårdsarbeid?
Personer med psykiske helseproblemer kan støttes av tilsyn, selskap og samtaler. Oppdrettsaktiviteter kan hjelpe dem til å 
gjenvinne stabiliteten og uavhengigheten (Loue et al., 2014).

Oppdrettsaktiviteter kan også lette sosialt samspill mellom psykisk utviklingshemmede. Mange psykisk syke mennesker 
lever på en ganske bortgjemt måte. Felles arbeid eller hvileperioder, la muligheten til å snakke og le sammen. Samfunnsånd 
kan oppstå. Forbindelse med andre mennesker er ikke fokuset, men et biprodukt da folk jobber sammen om oppdretts-
oppgaver. For noen psykisk syke kan dette lindre presset fra sosial interaksjon (Elsey et al., 2016).

Dessuten er fysisk aktivitet viktig for mental helse. Her er sosial jordbruk en fantastisk mulighet til å motivere folk til å være 
fysisk aktive. I jordbruk realiseres ikke fysiske aktiviteter bare for det. Fysisk aktivitet er snarere en del av aktivitetene som 
trengs for å ta vare på planter og dyr. Å være fysisk sliten ved slutten av dagen kan hjelpe psykisk syke mennesker fra å 
sovne og gir dem en følelse av prestasjoner (ib.).

I dette tilfellet er det et stort insentiv å være ansvarlig for en plante eller et dyr. Fysisk aktivitet sørger for at psykisk syke 
har en forpliktelse til og har ansvar for andre levende vesener (jeg må vanne planten. Jeg må mate dyret. De stoler på meg).

Samtidig kan stress og angst reduseres ved å samhandle med dyr og i naturen (El-sey et al., 2016). Aktiviteter som å plante 
grønnsaker eller pleie av husdyr krever konsentrasjon og oppmerksomhet, men ikke intens tanke. Denne typen aktiviteter 
lar sinnet slappe av, noe som er spesielt viktig, ettersom mange psykisk syke har problemer med bekymringer og bekym-
ringer (ib.).

Som for mange andre målgrupper, er sosial jordbruk en måte å lære nye ferdigheter eller til og med oppnå en jobbkvalifisering.

Hva må bonden ta hensyn til?
Hos mange bør presset for å prestere unngås. Stressige situasjoner kan utløse mennesker med psykiske problemer. Derfor 
trenger sosiale bønder å være klar over at ofte mennesker med psykiske helseproblemer er uegnet til arbeid. Resultater 
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som å reise seg og komme til gården anses som en suksess. Kanskje ville det være en fordel å skille plikter mellom bonden 
og en terapeut eller en sosial arbeider. . På denne måten kunne bonden fokusere mer på oppdrettsvirksomheten og hans 
mulige høye arbeidsbelastning i felt, og dermed redusere stressituasjonene for klienten.

Å gi en person et tydelig ansvar (for eksempel å være ansvarlig for en distinkt plante eller dyr) kan øke motivasjonen og gi 
struktur og klarhet til den personen.

4.1.8 FYSISK FUNKSJONSHEMMEDE MENNESKER

Fysiske funksjonshemninger inkluderer motoriske funksjonsnedsettelser, syns-, hørsels- eller kommunikasjonsdysfunk-
sjon, samt kroniske sykdommer. Type svekkelse varierer avhengig av funksjonshemming eller sykdom.

Funksjonshemming kan være tilfeldig eller arvelig.

Fysisk funksjonshemning er mer enn begrenset bevegelse eller begrensning sensorisk oppfatning. Hele personligheten kan 
påvirkes: motorisk aktivitet, erkjennelse, intelligens, læring, handlingsevne, emosjonell atferd, kommunikasjon, identitets-
utvikling og sosial interaksjon (Bechstein, 2010).

Mennesker med hørselshemming for eksempel blir også utfordret av kommunikasjonshindringer (nedsatt taleutvikling, 
begrenset evne til å forstå andre) manglende orienteringsevner,

(en person kan ikke lytte og fullføre den visuelle orienteringen), psykologisk stress (liv i stillhet), begrensning av sosiale rela-
sjoner og sosial isolasjon (hovedsakelig på grunn av kommunikasjonsproblemer) (Hudcová et al., 2018).

Personer med synsnedsettelser påvirkes ikke bare av begrenset orientering. Svært ofte er synshemmede også redd for nye 
situasjoner og for å samhandle med en stor gruppe mennesker (Hudcová et al., 2018).

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid støtte fysisk utviklingshemmede personer?
Som for andre målgrupper, muliggjør sosial jordbruk sosial og arbeidsmiljø deltakelse. Mennesker jobber sammen, støtter 
hverandre og oppnår noe sammen. Et selvbestemt liv kan støttes ved å skape et miljø uten barrierer og barrierefrie jobber.

Profesjonell opplæring er mulig, ettersom sosialt jordbruk er løsningsfokusert når det gjelder å finne en måte å gjøre det 
mulig for noen å gjøre en jobb (for eksempel å bygge en barrierefri stall, bruke spesielle verktøy for, justere arbeidstiden 
til å utøve kapasitet).

Svært ofte er sosialt jordbruk med fysisk funksjonshemmede fokusert på naturopplevelser som sanselige hager (Van Elsen 
/ Kalisch, 2007). Alle sanser blir brukt (lukter, hører, ser, føler). Selv om en eller flere sanser er begrenset, er det fortsatt 
mange måter å oppleve naturen ved å bruke de andre sansene. Når det gjelder dyptgripende og flere funksjonshemninger, 
er det alltid en måte å oppleve naturen (f.eks. Ligge i høy, føle og lukte den, lytte til fugler, røre en sau).

Sosialt jordbruk er også en flott mulighet for rehabilitering.

Avhengig av arbeidsområdet gir sosial jordbruk fysisk funksjonshemmede muligheten til å føle kroppen sin og trene. Trek-
king og trening med dyr eller oppgaver som å rense møkka, lærer oppfatning, reaksjonskapasitet, koordinasjon og andre 
motoriske ferdigheter (Göhring / Schneider-Rapp, 2017).

Å jobbe med en møkkgaffel, for eksempel, krever å holde balansen. Bevegelser som å bøye seg fremover eller sitte opp er 
nødvendig. Muskelspenning er nødvendig. På denne måten kan personer som lider av spastisk lammelse eller personer 
som er lammet på den ene siden, trene forsømte muskler. Å kjøre en fullastet trillebår trener holdning og muskler gjennom 
armer og ben som brukes samtidig (Göhring / Schneider-Rapp, 2017). Finmotorikk kan trenes gjennom aktiviteter som å 
bearbeide ull (vask, børsting, spinning) eller mens du kammer en hest (Göhring / Schneider-Rapp, 2017). Det er mange 
husdyr som liker kameratskap og oppmerksomhet, for eksempel å bli strekt.

Derfor er sosialt jordbruk en flott mulighet for rehabilitering. .

Hva må bonden ta hensyn til?
Ikke alle jordbruksjobber kan gjøres av personer med en fysisk funksjonshemning. Imidlertid kan mange barrierer brytes 
ned ved å bruke spesialverktøy for funksjonshemmede og ved å utforme en barrieregård (f.eks. Skur dører som lett åpner, 
rullestol tilgjengelige fjøs).

For å forvandle en gård til et rullestolvennlig miljø, må man ta hensyn til ramper, fortauskanter, søyler og overflatenes 
ruhet. Det fysiske nivået på noen aktiviteter må også vurderes
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Sikkerhet er av stor betydning ettersom romoppfatningen kan være begrenset Hvis synshemmede jobber eller bor på går-
den, er tilstrekkelig lys- og støyreduksjon nødvendig for uforstyrret hørselsoppfatning. (Hudcová et al., 2018).

(Ib.).

Hjelpemidler og modifikasjoner kan muliggjøre deltakelse. Til og med rullestoltilgjengelige traktorer finnes i dag. Videre bør 
jordbruksaktiviteter ikke bare fokusere på funksjonshemming, men også på hva personen er i stand til å til tross for at han 
er ufør. Bevegelser som ikke gjøres i hverdagen, kan styres mens du arbeider med gårdsbruk. Et barn som lider av spastisi-
tet kan strekke seg mye for å stryke en sau, og en person i rullestol kan løfte ting opp eller lene seg fremover hvis han kan 
mate en ku med en greip (Göhring / Schneider-Rapp, 2017) ..

Det er også andre jordbruksaktiviteter enn hardt fysisk arbeid. Matprosessering og / eller prosessering av andre jordbruks-
produkter (f.eks. Ull, tre) er store muligheter for å involvere fysisk funksjonshemmede.

Sosial gårdsdrift i Tyskland Forfatter: Findewege e.V.

4.1.9 UNGDOM MED ATFERDSFORSTYRRELSE ELLER SPESIELLE BEHOV

Ungdom med atferdsforstyrrelser eller spesielle problemer er en diversifisert målgruppe. Under dette kan du finne fos-
terbarn, ungdom med nedsatt funksjonsevne eller som har opplevd traumer, ungdom som ikke spiller lekende atferdsfor-
styrrelser og lovbrytere eller enslige mindreårige flyktninger.

Atferdsforstyrrelser beskriver mønstre av forstyrrende atferd som varer i minst 6 måneder. Atferdsforstyrrelse kan inne-
bære: (menalhealth.gov, 2017)

• uoppmerksomhet
• Hyperaktivitet
• Impulsivitet
• Trassende oppførsel
• stoffbruk
• kriminell virksomhet

I løpet av de siste årene har ungdommer blitt utfordret sosialt enda mer på grunn av sosial forskjellighet og sosial eksklu-
sjon fra deler av samfunnet (Schubart et al., 2007). Denne utviklingen indikeres av økende ungdomsledighet, høy barnefat-
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tigdom, utfordringer med overgang til sysselsetting, vold fra ungdom, fremmedfrykt blant ungdom, migrasjon fra struktu-
relt svake områder eller avhengighet. (f.eks narkotika, alkohol, forbruk, pengespill) (ib.). 

Ungdom som blir møtt med disse problemene har ofte vanskeligheter med sosial tilpasning. Ungdommers oppførsel er i 
strid med generaliteter, sosiale normer og verdier. (Lipkowski, 1971)

Ungdom med atferdsproblemer er ofte “fastlåst i hjemmesituasjonen (argumenter og bekymring, løslatt oppførsel), skole 
eller jobb (de unngår å gå på skole eller jobb) eller har gale venner og ingen positiv måte å bruke fritiden på ( narkotika, 
kriminalitet) ¨ (Ellings, 2012)

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid støtte ungdom?
Sosialt jordbruk med ungdommer kan fokusere på utdanning eller omsorg. En ung person kan bo i en lengre periode på 
gården (for eksempel som fosterbarn, praktikant eller innenfor spesielle pedagogiske programmer), eller enkeltpersoner 
eller grupper av ungdommer kan komme til gården for å realisere spesielle prosjektdager eller uker.

I mange tilfeller tilbyr sosial jordbruk et redd sted for ungdom i vanskelige situasjoner. Mange konflikter kan unngås fordi 
ungdommen ikke er i kontakt med andre urolige individer som de normalt ville ha møtt på et anlegg eller på skolen. Et-
tersom ungdommer er langt borte fra miljøet der de fikk problemer, er det mindre sannsynlig at de «tar feil sving igjen» 
(Ellings, 2012).

I bondesamfunnet eller på familiegården kan ungdom stabilisere og strukturere seg. Bonden er alltid til stede og kan også 
tjene som en positiv rollemodell, mens ansatte i mange tilfeller endrer seg kontinuerlig (Ellings, 2012).

Meningsfulle og behagelige oppgaver (Kogstad et al., 2014) er en stor fordel i mange unges øyne. Fysisk arbeid i jordbruket 
fører til læring av nye ferdigheter som ikke var nødvendig i deres tidligere liv eller på skolen. Ungdom drar nytte av nye 
opplevelser som å hugge ved eller sykle på en traktor. De får mer tillit og tillit til seg selv. Samtidig kan fysisk arbeid støtte 
ungdom som har følelser som sinne og aggresjon. Oppdrettsarbeid kan transformere denne energien til noe positivt (Ka-
lisch. Et al., 2009).

Som et resultat av opplæringen og det hjelpearbeidet som tilbys, kan sosial jordbruk være det første trinnet til faktisk ar-
beid. Praktisk arbeid tiltrekker seg mange ungdommer som ikke liker teoretisk utdanning. Det tilbyr praktisk erfaring og 
vekker interesser de ellers ikke ville oppdage.

Disse punktene gjelder også for unge lovbrytere. Aksept av ansvar (f.eks. Vakting av en flokk med sauer), å bli strukket til sitt 
ytterste eller overvinne frykt (f.eks. Camping i skogen uten telt) kan øke deres personlige grenser og sette dem på rett vei.

Hva må bonden ta hensyn til?
Det kan være veldig utfordrende å jobbe med ungdommer med atferdsvansker og ungdommer som kan ha opplevd vold 
og overgrep. 

Sosiale bønder som jobber med denne klientgruppen, kan oppleve følelser som sinne, aggresjon eller depresjon fra ung-
dommen.

Det er viktig for den sosiale bonden å vite hvordan de skal håndtere følelsene og handlingene til sin klient. Empati og selv-
hevdelse er påkrevd. Sosiale bønder bør informeres om tilknytningsteori, traumatisering og pedagogikk, samt emosjonell 
distanse og nærhet, mens de arbeider med utsatt ungdom.

For å jobbe med ungdommer krever gården en spesiell struktur. Ulike gårdssaktiviteter er nødvendige for å fange ungdom-
menes interesse og gi dem muligheten til å lære nye ferdigheter. I tillegg kan sosio-pedagogiske fagpersoner være pålagt 
å garantere assistanse og omsorg. .

Når det gjelder arbeid med spedbarn kan dette være obligatorisk i nasjonal lov.

4.1.10 AVHENGIGE

Mange sosiale gårder fokuserer på mennesker som lider av en avhengighet. Derfor er denne mentale sykdommen beskre-
vet mer detaljert.

Verdens helseorganisasjon beskriver vanedannende atferd og rusbruk på følgende måte:

Følgelig kan avhengighet fokusere på medisiner som alkohol, cannabis, tobakk, amfetamin, MDMA osv. Eller avhengighet 
kan uttrykkes som oppførsel som pengespill, spill eller spising av ordre.
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I følge Verdens helseorganisasjon bør en klar diagnosen avhengighet normalt settes hvis tre eller flere av følgende har vært 
til stede på et eller annet tidspunkt i løpet av året før: (WHO 2019)

• Et sterkt ønske eller følelse av tvang til å ta stoffet;

• Vanskeligheter med å kontrollere atferdstiltak når det gjelder begynnelse, avslutning eller bruksnivå;

• En fysiologisk tilbaketrekningstilstand når stoffbruken er opphørt eller er redusert, noe som fremgår av: det 
karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet; eller bruk av det samme (eller nært beslektede) stoffet med den hensikt 
å lindre eller unngå abstinenssymptomer;

• Bevis på toleranse, slik at økte doser av det psykoaktive stoffet kreves på nytt for å oppnå effekter opprinnelig 
produsert av lavere doser (klare eksempler på dette finnes hos alkohol- og opiatavhengige individer som kan ta daglige 
doser tilstrekkelig til å inhabil eller drepe ikke-tolerante brukere);

• Progressiv forsømmelse av alternative gleder eller interesser på grunn av psykoaktiv substansbruk, økt tid som er 
nødvendig for å skaffe eller ta stoffet eller til å dekke fra virkningene av det;

• Vedvarende med stoffbruk til tross for klare bevis for åpenlyst skadelige konsekvenser, for eksempel skade på leveren 
ved overdreven drikking, depressiv stemningstilstand som følge av perioder med tungt stoffbruk eller medikamentell 
relatert svekkelse av kognitiv funksjon. Det bør gjøres forsøk på å bestemme at brukeren faktisk, eller kunne forventes 
å være, klar over skadens art og omfang.

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid hjelpe disse personene?
Generelt er sosialt gårdsarbeid et ettervern. Dette betyr at rene rusavhengige kan støttes ved å finne veien tilbake til 
dagliglivet uten alkohol, narkotika eller annen vanedannende oppførsel. Anledninger som gir denne strukturen er viktige. 
Disse fører til en balansert dag- og nattrytme og fysisk utmattelse (kanskje til og med muligheten for å få liminalopplevelse 
(rush av adrenalin uten forbruk)). Hardt arbeid resulterer i en følelse av prestasjon (van Elsen, 2017). Dessuten kan gårds-
samfunnet gi og tilfredsstille en følelse av tilhørighet. Dette er spesielt viktig ettersom mange avhengige lever i utkanten av 
samfunnet. Bonden er et positivt forbilde og en veileder.

Hva må bonden ta hensyn til?
Å være ren eller edru er en forutsetning for alle klienter.

Klare regler og bestemte grenser er viktige for mennesker som blir utfordret av en avhengighet. Bonden skal være en god 
veileder og et forbilde som er ren og hardt arbeidende. Han eller hun må ta hensyn til regelbrudd. Dette betyr at bonden 
umiddelbart skal reagere, i tilfelle av regelbrudd, ved å ta passende steg eller ved å delta i den aktuelle samtalen. Ettersom 
tilbakefall er mulig, er det nødvendig med en felles strategi for måter å håndtere dette på, f.eks. hva kommer til å skje hvis 
noen tar medisiner igjen? er en nulltoleransepolitikk på plass? vil nøkternhet bli sjekket?

Ved siden av å muliggjøre sosialt samspill, er det også lurt å skape tilflukt. Den sosiale bonden skal vise takknemlighet og 
støtte, og dermed skape tillit til å jobbe selvstendig. 

Avhengig av den sosiale oppdrettsmodellen er samarbeid med en klinikk, terapeuter eller et råd for rusavhengige en forut-
setning. Det kan være nødvendig at den rusavhengige deltar i en støttegruppe eller en klinikk.

Det trengs tid samt en empatisk og besluttsom personlighet. Andre mennesker som bor eller jobber på gården, må være 
klar over utfordringene til avhengige. Avhengig av avhengighet bør media, tobakk eller alkohol ikke være tilgjengelig.

Ved siden av å muliggjøre sosialt samspill, er det også lurt å skape tilflukt. Den sosiale bonden skal vise takknemlighet og 
støtte, og på den måten skape tillit til å jobbe selvstendig.
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Jobbing i team på en gård. Forfatter: Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum Chemnitz e.V.

4.1.11 LANGTIDS ARBEIDSLEDIGHET

Årsakene til langtidsledighet varierer. Personer med nedsatt funksjonsevne og mental helse er saksøkt (f.eks. Depresjon), 
fysiske helseproblemer, sosialt berøvede mennesker eller enslige forsørgere har høyest risiko. I tillegg har eldre, migranter 
og personer uten yrkesopplæring en høy risiko.

Langtidsledighet kan føre til sosial nedgang, uttømming og avskjed (Bundesagentur für Arbeit, 2019).

Mange mennesker i eller som er utsatt for langvarig arbeidsledighet har ikke mye håp om å finne seg en ny jobb (avskjed). 
Dette er fordi de ofte ofte allerede lider av psykiske eller fysiske helseproblemer. Helseproblemer kan til og med øke under 
langtidsledighet, da en manglende daglig struktur kan føre til manglende bevegelse og motivasjon.

Svært ofte er langtidsledige mennesker redde for å jobbe igjen. Dette kan være et resultat av at de bare har opplevd en 
kortvarig ansettelse, eller at de har mistet sosiale kompetanser i løpet av arbeidsledighetsperioden.

På toppen av denne lave inntekten betyr også mindre sosial deltakelse. Dette kan føre til ensomhet og sosial eksklusjon.

Hvordan kan sosialt gårdsarbrid støtte disse menneskene
Arbeidsledighet kan føre til isolasjon, ensomhet og en følelse av å være ubrukelig og ikke trengs. Sosialt jordbruk kan bryte 
denne syklusen ved å tilby nyttige aktiviteter og sosialt samspill.

Gårdsaktiviteter strukturerer dagen, noe som er avgjørende for mange langtidsledige.

Videre fungerer langtidsledige foreldre som begynner å jobbe igjen ved å delta i sosiale oppdrettsaktiviteter, som et positivt 
forbilde for barna sine.

På toppen av dette kan sosialt gårdsarbeid være et første skritt tilbake til en vanlig jobb, da den tilbyr trening, lærer nye 
ferdigheter og hjelper deg med å oppdage nye interesser. Kanskje langtidsledige vil til og med begynne å jobbe i jordbruk.

Hva må bonden ta hensyn til?
En strukturert dag så vel som en moderat arbeidsmengde som sakte øker er viktig. Det er også lurt å finne aktiviteter som 
passer personens interesse eller som kan knytte seg til jobber en ikke-ansatt hadde tidligere (f.eks. Bokføring, rengjøring).

4.1.12 DE ELDRE

Eldre er en veldig variert målgruppe.

Noen eldre mennesker kan bære alderen sin godt. Imidlertid øker sykdommer med alderen.

Typiske aldersrelaterte psykiske helseproblemer er:
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Geriatrisk depresjon:
I motsetning til en normal depresjon, uttrykkes aldersrelatert depresjon også av fysiske klager, merkelig atferd og sympto-
mer på demens. (se Schneider / Nessler 2011)

Demens:
„Demens er et ervervet hjernesyndrom preget av en tilbakegang fra et tidligere nivå av kognitiv funksjon med svekkelse i to eller fle-
re kognitive domener (som minne, eks-ekutive funksjoner, oppmerksomhet, språk, sosial kognisjon og dømmekraft, psykomotorisk 
hastighet, visuoperceptuell eller visuospatiale evner). Den kognitive funksjonsnedsettelsen kan ikke helt tilskrives normal aldring og 
forstyrrer uavhengighet i personens utførelse av dagliglivets aktiviteter. ”(ICD 11 Kode 6D80 - 6D8Z)

Det ledende symptomet ved demens er hukommelsesforstyrrelse. Nedsatt korttidshukommelse og hukommelse er tidlige 
symptomer. Dette blir fulgt av en nedsatt orienteringsevne. I løpet av sykdommen, mistet kunnskap og ferdigheter som er 
basert på langtidsminnet (Platzek, 2014).

Også mange fysiske symptomer øker med alderen, spesielt:
• Hjerteanfall
• Slag
• Artritt
• Diabetes
• Inkontinens

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid støtte denne målgruppen?
Sosialt gårdsarbeid med eldre kan realiseres på forskjellige måter. Det kan være rettet mot å bekjempe isolasjon og ens-
omhet. Å være på en gård kan også kobles til et positivt hukommelse-minne. Sosiale gårdsprosjekter med eldre kan tilby 
eldrefokuserte boliger på en gård eller seniorfokuserte fritidsaktiviteter. Noen eldre ønsker å tilbringe pensjonen sin i et 
landlig område. De liker å være koblet til naturen og liker å gjøre aktiviteter som å lage mat og bake, ta vare på hage og dyr.

Noen sosiale gårder gir også omsorg og terapi. Hageterapi og dyreassistert terapi kan være en del av programmet.

Generelt krever aktiviteter på sosiale gårder som å ta ut møkka, mate dyr og luke fysisk anstrengelse og gjøre det mulig for 
eldre å holde seg i form. De er motiverte til å være fysisk aktive.

Nederlandsk forskning understreker spesielt fordelene sosialt gårdsarbeid kan ha for mennesker som lider av demens.

Denne gruppen har normalt vanskeligheter med å opprettholde sosiale relasjoner og delta i samfunnet (de Bruin et al.2015: 
8). En nederlandsk studie fører til konklusjonen at personer med demens som blir ivaretatt i Green Care Facility, deltar of-
tere i samfunnet sammenlignet med personer som besøker vanlige barnehager. Meningsfulle aktiviteter ga dem en følelse 
av tilhørighet. Dette gjorde at de kunne bidra til noe (ib. 7). Vanlige barnehager og sosial gårdsbruk tillater sosial interaksjon 
og fritidsaktiviteter. På toppen av dette tilbyr imidlertid gårder for personer med demens betalt arbeid og frivillig arbeid. I 
så henseende gir sosial jordbruk mange måter å delta i samfunnet på (Ellings, 2012). I tillegg stimulerer det å bo på en gård 
personer med demenser til å ta mat og vann (Ellings, 2012).

Hva må bonden ta hensyn til?
Aktiviteter må være passende i alderen. Både gården og aktivitetene må skreddersys etter behov og typiske aldersrelaterte 
utfordringer (f.eks. Hørsels- og synshemninger, vanskeligheter med am-buling, demens). Avhengig av sosial jordbruksmo-
dell er samarbeid med et omsorgsanlegg eller nødetatstjenester nødvendig. Gården kan tilby tilleggsfasiliteter for å støtte 
eldre som bor på gården (vaskeritjeneste, anleggsledelse).

4.1.13 SKOLEBARN

Det er forskjellige måter å involvere barn i sosialt jordbruk. I motsetning til å fokusere på barn med spesielle behov, vil dette 
kapitlet fokusere på pedagogisk arbeid med skoleklasser og utdanningsgårder. Skoletimer foregår hovedsakelig i klasse-
rommet. Kunnskap formidles teoretisk. Studentene lærer hovedsakelig ved å høre eller lese om noe, ikke ved å oppleve. 
Derfor er pedagogisk oppdrett en innovativ tilnærming til undervisning innen klimaendring, konkurranse med industribruk. 
Spørsmål som bærekraft, dyrevelferd, klimaendringer eller verdien av mat kan diskuteres med bonden.

Men enda viktigere gårdsbasert utdanning er basert på erfaring fra det virkelige liv, å få hendene skitne og bruke alle sanser 
(Wellensiek / Schiller, 2013). Det innebærer at elevene deltar i gårdsaktiviteter som høsting, produktforedling eller å ta vare 
på dyr. De fleste barn er nysgjerrige av natur og elsker å oppdage nye ting, og det er en sterk forbindelse til enhver levende 
ting (Hartkemey et al., 2014).
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Det er forskjellige måter gårder kan forme tilbudene sine for skoleklasser - avhengig av kurset, antall barn, årstid og fokus 
på gården. Sosialt jordbruk kan fokusere på å lære om en spesiell avling eller et dyr, kan innebære en kort eller tilbakeven-
dende besøk på gården.

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid støtte barns utdanning?
Sosialt jordbruk med skoleklasser er ikke bare en guidet tur, men et ordentlig konsept av gårdsbasert utdanning. Her erstat-
tes teoretisk læring i klasserommet med praktisk læring på gården. Sammenlignet med andre sosiale oppdrettsprogram-
mer er hovedmålet utdanning, ikke inkludering eller terapi. Barn opplever hvor maten kommer fra. De lærer om dyrking og 
arbeidet som trengs for å dyrke mat. De lærer om hva bonden trenger å vurdere (f.eks. Jordsmonn, klima og økonomiske 
faktorer) og kanskje til og med om bekymringene hans (f.eks.).

I landbruket er det mange måter å jobbe i team og motivere barn til å prøve nye ting. Sosiale ferdigheter, omtenksomhet 
og empati blir trent ved å jobbe med dyr eller ved å lære å ta vare på en plante. Inhibisjonsnivåer, frykt og motstander kan 
reduseres (Wellensiek / Schiller, 2013). Noen ganger kan barna strekkes til deres fysiske grenser.

Hva må bonden ta hensyn til?
Sosialt jordbruk kan ha en avgjørende rolle i miljøopplæringen. Sosiale bønder trenger å vite hvordan de skal utvikle kon-
septer som passer til gården deres og harmonere med den daglige oppdrettsvirksomheten. Pedagogiske ferdigheter er 
avgjørende for å tilpasse barn og unges behov. Bonden trenger å vurdere barnas alder og bør vite hvordan han kan knytte 
gårdsbasert utdanning til interessene til studentene eller deres læreplaner.

Også spesielle helse- og sikkerhetskrav for arbeid med barn må vurderes. Ved siden av å vite hvilke verktøy og oppgave 
som passer for barn, er det spesielt viktig å vite hvordan husdyr håndterer en gruppe barn. Dette er viktig for sikkerheten 
til barn og dyr også. Barn, spesielt hvis de kommer i en mengde, kan være høylydte og hektiske.

Gårds pedagogikk Forfatter: Heilpädagogisch-Künstlerisches Therapeutikum Chemnitz e.V.

4.1.14 FLYKTNINGER

Begrepet flyktning er definert av folkeretten av flyktningkonvensjonen fra 1951: En flyktning er en person som er “forfulgt 
av hensyn til rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller politisk mening [. En flyktning er en 
person som] befinner seg utenfor sitt lands nasjonalitet og ikke er i stand til eller, som eier en slik frykt, ikke er villig til å 
benytte seg av beskyttelsen av det landet, eller som ikke har statsborgerskap og er utenfor landet hvor hans tidligere vane 
er bosatt som et resultat av slike hendelser, ikke er i stand til eller på grunn av en slik frykt, er uvillig til å returnere til det 
(flyktningkonvensjonen, artikkel 1.2).
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Begrepet flyktning er politisk enighet om i folkeretten og fører til spesielle rettigheter for personene som faller i kategorien 
flyktning. Årsakene til å rømme fra hjemlandet er imidlertid mye bredere enn beskrevet i flyktningkonvensjonen fra 1951. 
Derfor inkluderer begrepet tvungen migrasjon eller tvangsforskyvning også andre faktorer enn rase, religion, nasjonalitet, 
medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller politisk mening. Mennesker som forlater sitt land på grunn av økologiske 
katastrofer, klimaendringer eller på grunn av håpløshet på grunn av sitt økonomiske miljø, er ikke flyktninger anerkjent av 
folkeretten. Imidlertid har de forlatt sine hjemland på grunn av mangel på perspektiv som til og med kan være livstruende.

Stort sett går politiske omveltninger hånd i hånd med voldelig konflikt, økonomisk nød og menneskerettighetsbrudd Derfor 
er det økende vanskeligheter med å skille mellom mennesker som har rømt sine land av politiske grunner (offisielle flykt-
ninger), og mennesker som har forlatt sine land på grunn av økonomiske nød. Dette er grunnen til at begrepet ”asylsøkere” 
ble viktigere, i og med at det beskriver en person, hvis status ennå ikke er bestemt (Turton, 2003).

Hvilke utfordringer har flyktninger?
Mennesker som klarte å flykte til Europa, må håndtere mange utfordringer: De sørger fordi de mistet hjemmet og atskilt 
fra sine kjære. De blir utfordret av språklige, juridiske og kulturelle spørsmål. Å tjene penger kan være av største betydning, 
ettersom flykting til Europa kan være veldig dyrt. Samtidig sender mange flyktninger penger hjem til sine kjære. Å finne en 
jobb kan også være avgjørende for å få oppholdstillatelse. Et liv i fred, å få asyl og en jobb, å lære språket og å bli inkludert 
sosialt kan være av høyeste relevans for flyktninger. Svært ofte vil sosial jordbruk med flyktninger fokusere på å støtte disse 
behovene.

Spesielt kan unge flyktninger som kommer fra et konfliktområde eller krigssone ha vokst opp uten moralsk orientering. 
De har opplevd vold og mangel på sosial orden (TÖH, 2017). Kvinnelige flyktninger kan ha opplevd seksuell vold (Steffens, 
2016). Svært ofte fikk de ikke lov til å gå på skole eller jobb (Verein menschen leben, 2017).

Svært ofte opplevde flyktninger vold, tap av sin kjære en gang og andre traumatiske hendelser under krig, katastrofe eller 
flukt. Dette betyr ikke at enhver flyktning lider av posttraumatisk stress-lidelse, men det betyr at mange av dem blir følel-
sesmessig utfordret av tidligere erfaring.

Posttraumatisk stresslidelse:
“Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en lidelse som kan utvikle seg etter eksponering for en ekstremt truende eller grufull 
hendelse eller serie av hendelser. Det er preget av alt det følgende:

• å oppleve den traumatiske hendelsen eller hendelsene i samtiden i form av livlige påtrengende minner, flashbacks eller 
mareritt. Disse er vanligvis ledsaget av sterke eller overveldende følelser, spesielt frykt eller redsel, og sterke fysiske 
sensasjoner;

• unngåelse av tanker og minner fra hendelsen eller hendelsene, eller unngåelse av aktiviteter, situasjoner eller 
mennesker som minner om hendelsen eller hendelsene; og

• vedvarende oppfatninger av økt strømtrussel, for eksempel som indikert av hypervigilance eller en forbedret 
oppsiktsvekkende reaksjon på stimuli som uventede lyder. Symptomene vedvarer i minst flere uker og forårsaker 
betydelig svekkelse i personlige, familie, sosiale, pedagogiske, yrkesrelaterte eller andre viktige funksjonsområder.

Hvordan kan sosialt gårdsarbeid støtte flyktninger og andre tvangsflyttede personer?
Folk kan koble seg til kjente aktiviteter ettersom mange flyktninger kommer fra landsbygda eller har liten jordbruksbakgrunn.

Samtidig tilbyr jordbruk en flott mulighet til å lære et nytt språk på en uformell måte. Dette er spesielt viktig hvis noen ikke 
er vant til lærersentrert undervisning eller til og med kan være analfabetiske. I tillegg til å bo og jobbe i et lokalsamfunn eller 
familie, kan det være mulig for en å bli kjent med kulturer og støtte integrering. På toppen av det er de fleste flyktninger 
designe for å finne en jobb og tjene penger. Her kan sosial jordbruk fokusere på trening, kvalifisering og jobbmuligheter 
for mennesker med spesielle behov.

Livet på landet og arbeidet i naturen kan også være sunt for mennesker som rømte fra krig og vold, eller som til og med 
kan bli traumatiserte. Sosialt gårdsarbeid kan til og med forhindre lidelser forbundet med stress. Psykiske lidelser assosiert 
med et traume er mindre sannsynlige hvis menneskene som opplever traumer blir mentalt støttet, mens dårlig erfaring i 
vertslandet fremmer, psykiske lidelser assosiert med traumer (Zito / Martin, 2016). Sosialt jordbruk kan være en måte å støt-
te traumatiserte mennesker ettersom språk bare spiller en mindre rolle. Vanlig konverksjonell terapi kan bare fungere hvis 
terapeut og klient snakker det samme språket, mens samhandling med planter og dyr fungerer uten et felles språk. Gjen-
oppretting i naturen, binding til naturen, følelsen av å være nødvendig og en nyttig oppgave kan støtte motstandsdyktighet.
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Hva må bonden ta hensyn til?
Å jobbe med flyktninger i sosialt jordbruk betyr å jobbe med forskjellige kulturer, språk og tradisjoner.

Sosialarbeidere eller bønder som ønsker å være involvert i sosialt jordbruk med flyktninger, trenger interkulturelle kompe-
tanser, og må være følsomme for historien til mennesker som opplevde tvangsforskyvning. De burde vite hvordan de skal 
takle traumatiserte mennesker. Grunnleggende kunnskaper om asyl og romvesen er viktig. På toppen av det kan kunnskap 
om språkundervisning være veldig nyttig. Sosialt jordbruk med flyktninger må også fokusere på hvordan man kan utvikle 
innkomne muligheter for flyktninger og migranter, spesielt for alle de som har et landlig bakgrunn.

Mange flyktninger liker å være koblet til sin opprinnelseskultur. Dette betyr å kunne snakke morsmålet deres, spise kjent 
mat, å utøve religion eller å være i kontakt med venner og familie (TÖH, 2017).

Derfor er kultur- og religionsspesifikk kunnskap nødvendig. For eksempel hvis sosiale oppdrettsprosjekter involverer mus-
limer, er kunnskap om islamsk kultur fordelaktig (f.eks. Hva betyr faste-måneden Ramadan for å gjøre tungt arbeid i åkre-
ne?). Noen kulturer involverer også antipathies mot noen dyr. Imidlertid er ikke alle flyktninger også en religiøs person. Det 
er avgjørende å se den enkelte person og ikke en stereotyp som definerer alle flyktninger.

Det er også sant at det å oppføre seg annerledes enn folk i hjemlandet kanskje ikke har noe med kulturell forskjell å gjøre, 
men med følelsene fordrevne har å gjøre med. Mennesker som liker å jobbe med flyktninger, må være klar over virkningen 
av flyging og tap i livet til denne målgruppen (ib.). Mange flyktninger må takle gruve og overlevendes skyld. De har mistet 
hjemmet, vennene, jobben og normaliteten. De kan være i frykt for venner og familie eller i frykt for utvisning.

4.2 HOVEDAKTIVITETER OG ØVELSER

4.2.1 “LUCKY DIP”

“Lucky dip” er en gruppeøvelse som støtter læring og memorering av begreper (se Macke et al., 2008)

a) definere emnet (f.eks. målgrupper i sosialt jordbruk, intellektuelt funksjonshemmede, pensjonist)
b) dele en gruppe i små grupper
c)  hver gruppe leter etter et definert antall nøkkelbegrep om spesialfeltet, ordene vil bli skrevet med en stor skrift på kort 

(f.eks. Fysisk funksjonshemning, hørselshemming, atferdsvanskeligheter, ungdom med spesielle behov, traumatisering, 
borderline syndrom)

d) Den skjulte bunken med kort vil bli gitt til neste gruppe.
e) Hvert gruppemedlem tar et kort og forklarer begrepet på kortet.
f) Andre gruppemedlemmer lytter, spør, kommenterer og korrigerer.
g) Ting som er uklare kan diskuteres i fellesskap med alle deltakere.

4.2.2 GRUPPEARBEID

Gruppearbeid er en utmerket øvelse hvis kunnskap bør spesifiseres (se Macke et al., 2008). Det kan være nyttig hvis studen-
ter liker å spesifisere kunnskap om behovene og måtene sosial oppdrett kan støtte en spesifikk målgruppe.

Denne metoden kan brukes til å utdype et eksempeleksempel (f.eks. En eksisterende gård som liker å konvertere til en so-
sial gård, et spesifikt tilfelle av en klient som leter etter sin vei i sosial jordbruk og kan velge mellom noen få sosiale gårder 
og deres konsepter .

Gruppearbeid kan også kombineres med ekspertintervjuer (f.eks. Representanter for målgrupper, sosiale bønder, “lucky 
dip”, eksperimentelle spill eller rollespill).

1. En økt i plenum for å forberede gruppearbeidet
a) Definisjon av oppgave (på et arbeidsark eller flippover)

Eksempel: beskrivelse av gård x, oppgave: Hvordan kan sosial jordbruk se ut på denne gården? Hva er mulighetene for å 
involvere klienter på gården?

Beskriv målgrupper som kan være involvert på denne gården og årsakene til at de kunne ha fordel av å delta på denne 
gården (eller årsakene til at de ikke skulle være involvert på denne gården).
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b) Bygg grupper

Versjon 1: samme oppgave for alle grupper

Versjon 2: forskjellige oppgaver for forskjellige grupper (for eksempel utvikler hver gruppe sosiale oppdrettsaktiviteter for 
forskjellige målgrupper eller forskjellige gårder)

c) Avklare forventninger og ytterligere spørsmål, sett tid og sted

2. Jobb i små grupper
Deltakerne utdyper oppgaven i fellesskap. Læreren tilrettelegger.

3. Økt i plenum
Alle resultatene blir presentert for gruppen. Resultatene vil bli sammenlignet og diskutert. 

4.3 IDEER TIL HJEMMEARBEID
Skriv et scenario: Se for deg at du mister brillene, eller at du knekker beinet. Hvordan kan du fortsatt jobbe i hagen?

4.4 EVALUERING
Skriftlig eller muntlig eksamen:
Skriftlige eller muntlige eksamener om målgrupper kan ta for seg sakseksempler. Et tilfelle av en spesifikk per-sønn er 
beskrevet i detalj (f.eks. Tilfelle en ungdom med atferdsproblemer, f.eks. Aggresjon, kriminell oppførsel, hans biografi osv., 
Saken om en eldre kvinne, bor alene, har mobilitetsproblemer og hørsel svekkelser).

Studentene må:

a) Destille behovene og kravene denne personen har
b) Beskriv begreper og aktiviteter innen sosialt jordbruk som kan støtte denne personen
c) Beskriv hva gården trenger å ta hensyn til

4.5 LINKER
https://www.socialfarmingireland.ie/ (offers some target group specific information in social farming)

https://icd.who.int/browse11/l-m/en (ICD 11 for Mortality and Morbidity Statistics (international “standard diagnostic tool 
for epidemiology, health management and clinical purposes)
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PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG MATERIALER
Tidskrav: Læringsmaterialet dekker 270 minutters teori og cirka 90 minutters øvelser. Leksjonsplanen inkluderer et 45-mi-
nutters foredrag av en spesiell gjest (sosial bonde eller sosionom) etterfulgt av en diskusjon
Sted: klasserom
Verktøy og materialer: Dataprojektor, presentasjon, arbeidsark, flippover, fargemarkører og selvklebende fargepapir, 
spesiell gjest

LÆRINGSUTBYTTE/ MÅL OG NIVÅ
Kunnskap: Denne teksten gir en oversikt over metodene for sosialt arbeid. Ved å studere denne teksten kan kandidater 
definere de grunnleggende metodene i sosialt arbeid. De er i stand til å beskrive forskjellige teknikker og verktøy i sosialt 
arbeid. Konfirmantene kan huske individuelle former for sosialt arbeid. De kan forklare en sosionomers rolle i sosialt ar-
beid i forhold til sosialt jordbruk. De kjenner grensene for en sosionom og det grunnleggende for kommunikasjon med en 
person med spesielle behov / deltakere.

Ferdigheter: Basert på denne kunnskapen, er kandidatene i stand til å anvende oppnådd kunnskap i forskjellige situasjo-
ner med individuelle deltakere og i en arbeidsgruppe i jordbruk og en annen kontekst. De er i stand til å bruke forskjellige 
teknikker for kommunikasjon med deltakerne. De gjenspeiler også grensene for sin rolle i rehabiliteringsprosessen.

Kompetanser: Nyutdannede er klar over omfanget av de viktigste metodene, verktøyene og teknikkene i sosialt arbeid i 
forhold til gårdsmiljøet, og er forberedt på å utdype sin kompetanse på dette området ytterligere. De er støttende og an-
svarlige individer når de arbeider med mennesker med spesielle behov og andre arbeidere på en sosial gård og med andre 
relevante interessenter og institusjoner.

ABSTRAKT
Kapittelet som fokuserer på metodene, verktøyene og teknikkene til sosialt arbeid i sosialt jordbruk fremhever bare det 
grunnleggende og den generelle kunnskapen innen området individuelt og gruppesosialt arbeid og sosialt arbeid i fami-
lien, da dette alle er veldig omfattende temaer. Den omhandler også grunnleggende former for sosialt arbeid - sosialte-
rapi, rehabilitering og forebygging, og nevner sosionomens rolle og grunnleggende måter å kommunikasjonsverktøy og 
teknikker på. De spesielle områdene som er presentert, er valgt ut i henhold til deres anvendelighet for lærere, bønder og 
sosionomer ved introduksjonen. I tillegg til generell kunnskap, er målet ikke bare å gjøre den nyutdannede og påfølgende 
gårdsansatt til sosionom. Tvert imot er det det uformelle miljøet og sosialt avslappede, ikke-dømmende ansattes etos, som 
i stor grad bidrar til forestillingen om gårder som tilgjengelige atmosfærer for vanskeligstilte mennesker, og er grunnen til 
at de har en positiv innvirkning på deres psykososiale funksjon og personlighetsnivå. Likevel er den generelle kunnskapen 
om området sosiale arbeidsmetoder ikke bare nødvendig på et teoretisk nivå, men er også nyttig for praktiske formål, da 
det kan gi en guide til vanskeligstilte som jobber på gården, inkludert midler til unngå og / eller avtrapping av konfliktsitua-
sjoner som kan oppstå når du jobber i et par eller et team.

NØKKELORD
Sosialt arbeid, saksarbeid, arbeid med en gruppe, sosial rehabilitering, terapi, forebygging, kommunikasjon, sosionom

5.1 INTRODUKSJON
Teksten dedikert til metodene, verktøyene og teknikkene til sosialt arbeid i sosialt gårdsarbeid introduserer leserne gradvis 
til de grunnleggende konseptene som blir brukt, og introduserer senere rammene for sosialt arbeid med individet, og i 
begrenset grad, sosialt arbeid innen familien og det sosiale arbeidet i gruppen. Denne teksten beskriver ikke sosialt arbeid 
med lokalsamfunn, da dette er mindre viktig i sosialt jordbruk. Grunnleggende kommunikasjonsmidler og andre verktøy 
for sosialt arbeid er nevnt gjennom hele teksten. Der den blir tilbudt, henleder teksten oppmerksomhet på forholdet til 
henholdsvis sosialt gårdsarbeid, og refererer til spesifikke måter å bruke kunnskap om et gårdsbasert miljø med vanske-
ligstilte mennesker.
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Målet med dette kapittelet er å gi en grunnleggende oversikt over emnet, som senere vil bli brukt under forelesere, mo-
dellopplæring, observasjon og fremfor alt i sosial jordbrukspraksis selv av arbeidere i direkte kontakt med vanskeligstilte 
personer og bønder og andre. ansatte på sosiale gårder.

Det anbefales å lese dette kapitlet hovedsakelig sammen med kapittelet om målgrupper i sosialt gårdsarbeid, da det fun-
gerer som et logisk tillegg.

5.1.1 OM SOSIALARBEID

Sosialarbeid er en faglig vitenskapelig disiplin og et felt med praktisk aktivitet, som gjennom spesialiserte arbeidsmetoder 
sikrer implementering av menneskelig pleie på en profesjonell basis. Det er basert på prinsippene om solidaritet, ikke-dis-
kriminering, så vel som personlige rettigheter, frihet, verdighet og deltakelse, som er nedfelt i internasjonale traktater (FNs 
pakt, 1945; Universal Declaration of Human Rights, 1948; European Convention on Human Rights, 1950; 2000).

The International Federation of Social Workers definerer sosialt arbeid som følger: “Sosialt arbeid fremmer sosial endring, 
løser mellommenneskelige forhold og styrker og frigjør mennesker til å oppfylle deres personlige velvære. Ved å bruke 
teorier om menneskelig atferd og sosiale systemer griper sosialt arbeid inn der mennesker møter miljøet. Prinsippene for 
menneskerettigheter og sosial rettferdighet er nøkkelen til sosialt arbeid. ” (Definisjon av sosialt arbeid, 2005)

De grunnleggende målene for sosialt arbeid inkluderer å oppdage, forklare, avbøte og løse sosiale problemer (Matoušek, 
2008), og målet er å:

• Støtte deltakerens evne til å løse problemer, tilpasse seg og utvikle seg (deltakeren kan være et individ, familie, gruppe, 
fellesskap);

• Gi deltakerne byråer som kan tilby ressurser, tjenester og muligheter;
• Hjelpe deltakernes støttesystemer operere på en human og effektiv måte;
• Utvikle og forbedre sosialpolitikken.

5.1.2 GRUNNLEGGENDE BEGREP BRUKT I SOSIALARBEID OG I KAPITTELET

Målet med dette avsnittet er å tydeliggjøre begrepene som brukes i denne teksten og i en sosionoms arbeid. De mulig-
gjør en vanlig profesjonell tale for å hjelpe yrket og i jordbrukssektoren. Endelig brukes noen begreper generelt i alle 
vitenskapelige fagområder.

Metodikk er en del av vitenskapen som omhandler utdypende metoder som er tilgjengelige i det gitte vitenskapens felt 
(Levická, 2002). Metodikken for sosialt arbeid omhandler teoretiske, logiske og psykologiske spørsmål om sosiale arbeids-
metoder, metodologiske prosedyrer og metodologier samt prinsipper og lover for vitenskapelig forskning på dette områ-
det. En del av metodikken er opprettelse, evaluering av effekten av brukte metoder, men inkluderer også metoder som 
brukes i empirisk forskning og deretter i opprettelsen av teoretiske generaliseringer2.

Metodologisk prosedyre i sosialt arbeid betyr et sett med regler og prosedyrer, den mest generelle og mest brukte se-
kvensen som en sosionom velger fra og anvender prosedyrer til spesifikke forhold i sosialt arbeid med en deltaker, familie, 
gruppe eller samfunn. Dette er konkrete prosedyrer, måter å oppnå et forhåndsbestemt mål gjennom planlagt, bevisst 
handling i sosialt arbeid. 

Metoden er en bevisst valgt vei for å oppnå det gitte målet. Dette er en spesifikk prosedyre definert av målet eller en 
målgruppe som sosionom bruker fra begynnelse til slutt av aktiviteten (terapeutisk prosess). Det er høyst sannsynlig at 
overholdelsen av disse metodene vil føre til gyldige resultater (Gabrielová, 2017).

Sosial arbeidsteknikk er en guide for å bruke metodene, eller endre dem, tilpasse dem til spesifikke problemer som oppstår fra 
deltakerens situasjon. Teknikken er et middel for å tillate deltakeren, i samarbeid med en sosionom (sosial bonde); å få noe, opp-
nå noe (Levická, 2002). Dette er god praksis og ferdigheter som sosialarbeidere (bønder) opprettholder og brukes i samsvar med 
metodene de blir benyttet for å oppnå forhåndsbestemte mål.

Tilnærmingen uttrykker den foretrukne innstillingen til arbeideren eller organisasjonen og avgrenser generelt omfanget og 
målet med arbeidet. Tilnærmingen knytter seg til teorien om sosialt arbeid, som sosionomene, og deres respektive or-
ganisasjon er basert på f.eks. oppgaveorientert, hu-mann-orientert, sosioøkologisk, feministisk, kristen, skadereduksjon, 
daseinanalyse, psykodienamisk, psykoanalytisk, oppgaveorientert, etc. (Mátel, Oláh, Schavel, 2012).

2 Ved første øyekast er beskrivelsen av metodikken ikke praktisk nyttig men gir den generelle rammen av disiplin (vitenskapelig) tenking
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5.2 METODER FOR SOSIALARBEID
Metoder for sosialt arbeid kan deles etter forskjellige kriterier og aspekter, f.eks. i henhold til tid, demografisk og statusori-
entert synspunkt, i henhold til sted for ytelse og i henhold til utført aktivitet. Dette kapittelet bruker det historiske perspekti-
vet på klassifisering av metoder som oppstår fra antall deltakere som blir brukt. Det handler om individuelt sosialt arbeid, 
arbeid med familie (i begrenset grad) og gruppe.

Bruk av passende metoder for sosialt arbeid avhenger av deltakertypen (individ, familie, gruppe), deres behov, type ulem-
pe, type og varighet av støtte (lang / kort intervensjon, midlertidig / permanent omsorg), type av anlegg (poliklinisk, bolig, 
for menn / uformell), etc.

Når det gjelder dette kapittelet blir bruken av metoder, verktøy og teknikker for sosialt arbeid på gården tatt i betraktning. 
Gården skaper et spesifikt og uformelt miljø, og det må tas hensyn til forskjellige mennesker og deres roller som møtes 
sammen i samme miljø, den

spesifikke typen aktivitet som foregår på gården (sesongarbeid, dyre- og plantearbeid, ut- dørarbeid, verktøyarbeid). Dette 
er hovedsakelig relatert til polikliniske typer omsorg / aktivering / ansettelse - mennesker med spesielle behov forekommer 
i henhold til en fast plan som er forhandlet med bonden (se f.eks. Hassink et al., 2010).

Beroligende aktiviteter på gården Forfatter: Eliška Hudcová

5.2.1 SOSIALARBEID MED ENKELTPERSONER

Sosialt arbeid med et individ, eller individuelt sosialt arbeid, saksarbeid eller saksarbeid, viser til aktivitetene til en sosionom 
som er fokusert på å jobbe med ett spesifikt individ. Saken er imidlertid ikke en person, men en spesifikk sosial situasjon 
eller sosialt problem (Mátel, 2013).

Casestudier tar for seg å løse slike problemer som begrenser deltakeren i optimal bruk av deres interne og eksterne mulig-
heter. Noen problemer har intern karakter (psykisk, emosjonell, helserelatert, økonomisk osv.); andre er mellommennes-
kelige, spesielt når det gjelder familie (Havránková, 2008).

Målet med casestudien er å oppnå løsninger på spesifikke problemer, f.eks. offisiell handling, forhåndsvisjon om materiell 
bistand, rådgivning, utvikling av en prosessplan, levering av omfattende bistand, forskning, policyformulering (Matoušek, 
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2008). Besøk på opphold hos den enkelte med spesielle behov på en sosial gård kan presentere en løsning for hans / hen-
nes sosiale problem (f.eks. Tilgjengelig ansettelse, aktivering, sosial rehabilitering).

Prosedyrer for casestudier er vanligvis klassifisert I fire faser av individuell planlegging (i følge Havránková, 2008: 69):
a) gi psykologisk støtte til deltakeren, uttrykke interesse (bli kjent med saken)

Studie - gjennomgå situasjonen og ta viktige avgjørelser, for eksempel om du vil gå inn på terapiprosessen. Deltakeren 
presenterer et problem ved at hans / hennes aktive motivasjon til endring er avgjørende. Hovedrollen til denne fasen er å 
engasjere deltakeren og å delta i å løse problemet. Sosialarbeideren må avklare hvor verdifull endringen er, der personen 
med spesielt behov vil delta.

I denne fasen og for sosialt gårdsarbeid, gjelder det den første kontakten og tilbudet av forskjellige prosedyrer for å løse 
problemet. Oppholdet på en gård kan være en av dem.

b) utforsking av problemet, ventilasjon av deltakernes følelser (sosial evaluering)

Undersøkelse - er en dynamisk og omskiftelig prosess der et problem blir identifisert og arbeidshypoteser er satt til å 
veilede intervensjon (f.eks. Personen med en mental funksjonshemning som bor i hans / hennes husholdning trenger litt 
tilgjengelig fysisk aktivitet). De skal ikke være et middel for kategorisering eller merking. Arbeidshypotesen endres med den 
endrede livssituasjonen til deltakeren. Mål som imøtekommer deltakerbehov, men som også svarer til tilgjengeligheten av 
tjenester, er spesifisert (f.eks. Det er en gård i nærheten av en deltagers hjem. Ville det være mulig å forhandle regelmessige 
besøk og lite arbeid for en deltaker? Hva ytterligere trinn for deltakere, deres familie, bonden er nødvendig for å håndtere 
dette? Oppgavene som transport, mat, sikkerhet, klær, dagsregimet osv. blir diskutert). Dette er en formell prosedyre for å 
vurdere deltakerens situasjon og planlegging før intervensjonen begynner (Havránková, 2008)

c) direkte innflytelse fra deltakeren (sosial intervensjon)

Intervensjon - begynner med den første kontakten. Det gjennomføres gjennom samtaler, med sikte på å berolige nivået 
av følelser i et forhold som er et essensielt middel for helbredelse. Deltakeren og arbeidstakeren bestemmer målene for 
intervensjonen i fellesskap. Det er et profesjonelt inngrep, noen ganger kalt “terapi” som inkluderer alle slags aktiviteter 
som en arbeider utfører til fordel for deltakeren. Det er en aktivitet og oppfyllelse hvis den identifiserte planen og målene 
(en fysisk aktivitet gjennom vanlig dyrepleie).

d) refleksjon over konteksten, spesielt forholdene mellom deltakerens opplevelser og hva som skjer i hans miljø 
(saksavslutning)

Avslutning- er sluttfasen av saksarbeidet. Det bør avtales på forhånd, under hvilke omstendigheter prosessen med å gi 
profesjonell hjelp vil ende. Oppsigelsen skal skje når deltakeren kan se tilbake med tilfredshet på hva som er gjort og når 
sosionom ser sin evne til å takle i ulike situasjoner. Når det gjelder sosialt jordbruk er det situasjonen når samarbeidet mel-
lom bonden og en deltaker lykkes stabiliseres uten en formidler av en sosionom. Alternativt, når personen med spesielle 
behov var fornøyd og han hun slutter å komme til en gård.

I praksis fungerer sosialarbeideren av:
• “oppfordrer individer til å ha mot og selvtillit,
• hjelper en enkeltperson å utforske de tilgjengelige ressursene,
• mobiliserer kraften til individet og evaluerer mulighetene som åpnes for ham,
• støtter og understreker de sunne og faste tingene i mennesket og kommuniserer med dette sunne aspektet av hans 

personlighet,
• er i kontakt med sin styrke og evne, ikke med hjelpeløshet,
• hvis sosionomen fokuserer på deltakerens hjelpeløshet, styrker sin tilvenning og forventninger til hjelp,
• hvis han er fokusert på patologi, kan han utilsiktet styrke sykdommen,
• ved å gi deltakeren forståelsen av at han har kapasitet til å løse sitt eget problem, og ved den bevisstheten hjelper han / 

hun ham / henne å oppdage nye synspunkter og dermed nye måter å løse på,
• deltakernes selvbekreftelse kan da føre til utvikling av personlig, familie og sosial suksess, ”(Havránková, 2008)
• “gir deltakeren tilstrekkelig plass,
• setter pris på det han la merke til mens han jobbet med deltakeren,
• gir alternativer til problemløsning,
• oppsummerer resultatene og rekapitulerer. ” (Krutilová, 2014)

73

ENHET 5 Tekstboken



5.2.2 SOSIALT ABEID MED FAMILIE

Familien er den viktigste faktoren i sosialisering, siden begynnelsen av profesjonaliseringen av sosialt arbeid; familien har 
blitt sosialarbeidernes interesse som et sosialt miljø, som spiller en viktig rolle i fremveksten av og løsningen på individu-
elle problemer.

Familien er den viktigste sosiale gruppen som garanterer omsorgen for medlemmene og tilfredsstiller deres materielle og 
åndelige behov, fra barndommen av. Det er også den første forpliktende samfunnsmodellen som individet møter og er et 
viktig sosialiserende element. Det fungerer som en forhåndsbestemmende faktor i individets personlige utvikling og deres 
forhold til andre grupper av mennesker.

En familie kan defineres som sameksistens av mennesker i en eller flere generasjoner der den emosjonelle og økonomiske 
støtten til enkeltpersoner er viktig. Kjernen er partnerskap mellom to voksne mennesker. Den viktigste funksjonen er å 
imøtekomme alle barnas behov.

En sosial gruppe som forsørger medlemmer kan karakterise en familie:
• uforbeholden aksept av deres menneskelige eksistens 
• beskyttende miljø (materielt og sosialt)  
• støtte autonomien til et familiemedlem, 
• tilførsel av livsbehov o gjensidig støtte, 
• basis og formidlende artikkel i penetrering inn i det makrososiale miljøet (samfunn) (Hudecová et al., 2009)

De grunnleggende funksjonene til familien inkluderer:
• Biologisk-reproduktive
• Samfunnsøkonomisk
• Verne
• sosio pedagogisk
• Rekreasjon, avslappende
• Emosjonell (Kraus, 2008).

Familien kan imidlertid bli et miljø for økt stress og konflikt, på grunn av økte krav, behov og forventninger, og en rekke 
andre årsaker, for eksempel oppløste familier, alvorlige sykdommer i familien, familieavhengighet, fengsel i familiemedlem-
mer, etc. , ettersom familien kan komme i en situasjon der de blir deltaker i sosialt arbeid.

• Familien eller dets medlem søker hjelp fra en sosionom.
• Familien eller dets medlem kommer til sosionom på initiativ av et annet fag
• Familien er søkt i screeningsprosessen.
• Familien eller dets medlem blir innkalt etter varsel fra en annen institusjon eller person.
• Et familiemedlem eller hele familien plasseres i et anlegg der sosionom tar kontakt med dem (Hudecová et al., 2009).

I sosialt gårdsarbeid møter vi familien i form av familiemedlemmer til en vanskeligstilt person. De kan være en kilde til 
informasjon om en person som har sine egne kommunikasjonshindringer (f.eks. Kommunikasjon om hva deltakeren liker 
hva som er risikabelt for ham / henne).

Familien kan bli en deltaker, og hvis den ikke er tilstrekkelig funksjonell, blir barn sendt til gården som et beskyttende/pe-
dagogisk miljø i legevakt eller i alternative familieomsorgssituasjoner.

Den påfølgende terapeutiske prosessen skal imøtekomme behovene til forskjellige typer tjenester. Disse inkluderer å sikre 
behovet for en “meningsfull verden”, sikkerhet og behovet for personlig identitet og en “åpen fremtid” (for mer informasjon 
se Matoušek, 2008b) for å unngå fremtidig langvarig berøvelse. I alle disse prosessene kan gården også være et alternativt 
rom for å gi et trygt miljø som kan bidra til å sette i gang individuelle og gruppeterapeutiske prosesser (se f.eks. Elsey, H., 
Bragg, R., Elings, M. et al., 2018 ).

Regelmessige gårdsbesøk kan være effektive i forebyggende programmer, egnet for tidlig omsorgssituasjoner (familie med 
et barn med nedsatt funksjonsevne), som et utdanningsmedium, eller som en terapeutisk tjeneste (aktiveringstjenester for 
barnefamilier). I Nederland og Sveits er det for eksempel gårder med fokus på fosterhjem (se f.eks. Bombach, C., Stohler, 
R., Wydler, 2015).

• I en sosial arbeidsterminologi blir en gård en leverandør av krisetjenester i situasjoner med fare for et barn eller 
voksen, og det er nødvendig å sikre en øyeblikkelig og effektiv hjelp for et familiemedlem. I dette tilfellet fungerer 
gården som et asyl.
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• En gård kan enkelt sikre utdanningstjenestene på lang sikt og deres mål er formulert i generelle termer, for eksempel å 
støtte foreldre-barn-forhold, utvikle kreativt å løse konflikter, opprettholde gode relasjoner.

• En gård kan bli kjeller for terapeutiske tjenester som er selvhjelp eller profesjonelt administrerte tjenester. De kan 
leveres til personer som har problemer med familiens samliv eller hele familier. Når de blir gitt til enkeltpersoner, er de 
målgruppene både som ‘årsak til problemer’ og som ‘ofre’.

• En gård kan være plass til forebyggende programmer som er langsiktige og vanlige programmer, hvis målgruppe er 
nye familier med stor sannsynlighet for alvorlige vansker, eller familier med et funksjonshemmet barn hvis oppvekst 
vil være en betydelig belastning (Matoušek, 2008a) . En gård kan oppstå som et terapeutisk miljø eller som et rom for 
selvhjelpsstøtte for foreldre i en så vanskelig situasjon.

5.2.3 SOSIALARBEID MED GRUPPER

En gruppe blir sett på som en sosial enhet av minst tre personer som oppfatter hverandre som medlemmer av gruppen, 
de er i en relasjonsstruktur eller muligens uavhengige. De samhandler med hverandre, har lignende eller komplementære 
motivasjoner og oppfyller visse behov, de har felles mål; deres forhold er strukturert i hierarkisk organiserte roller og po-
sisjoner. Gruppen er preget av funksjoner: samhandling, kommunikasjon og organisering (Mašát, 2012). Gruppearbeidet 
med forskjellige målgrupper er veldig vanlig i sosialt jordbruk (f.eks. Gruppe ungdommer, gruppe rusavhengige, gruppe 
barn med atferdsforstyrrelser, gruppe migranter). Noen ganger kan målgruppe blandes, for eksempel når det gjelder eldre 
og barn når de jobber på en sosial gård, men som oftest jobber gruppene hver for seg (spesielt narkomane i terapeutiske 
samfunn for fanger).

På en sosial gård kan grupper jobbe, det være seg en gruppe ansatte, en gruppe omsorgspersoner, en gruppe ledelse, en 
gruppe innkommende frivillige eller kunder. Disse gruppene har ikke alltid de samme interessene eller de samme behovene. 
Imidlertid, hvis en gruppe oppholder seg på gården i lang tid, er det nødvendig å være generell i gruppedynamikk, sosial opp-
førsel i gruppen (ledelse, separasjon av krefter og funksjoner, mål av naturen og deres oppnåelse, oppnå konformitet og sty-
re kontroverser osv.) (Mašát, 2012) eller å forme roller, kommunikasjon og andre temaer innen sosialt arbeid med gruppen.

Gruppen kan være en deltakers:
• kilde til støttemakt (mennesket er ikke alene om sitt problem),
• rom for utveksling av informasjon, meninger og ideer og løsninger,
• motiverer, oppmuntrer til håp, etc.,
• gir en mulighet til å lære og teste mellommenneskelige og andre sosiale ferdigheter,
• gir en følelse av tilhørighet, en faktor som er spesielt uttalt på gården og forholder seg til den såkalte 

gruppesamhørigheten - gruppen godtar sitt medlem uavhengig av fortid og sosial svikt hvis den holder seg til 
gruppestandarder (Mašát, 2012),

• i en gruppe kan det sees at noen har hjulpet meg og at jeg kan hjelpe (Havránková, 2008).

Grupper er delt inn i kategorier i henhold til gruppestruktur og gruppedynamikk. Det påvirker funksjonen til en gruppe og 
en gruppe roller.

I henhold til strukturgrunnlaget kan gruppen skilles mellom små (2-15 personer), mellomstore (15-40 personer) og store 
(over 40 personer), formelle og uformelle i henhold til strukturen i relasjoner. Grupper kan deles inn i om deres behov til-
fredsstilles langs primære (fysiologiske behov, sikkerhet) / sekundære linjer (tilhørighet, aktelse), i henhold til medlemskap 
(sportsgruppe, religiøs gruppe, medlemskap er påkrevd) / referanse (medlemskap er ikke nødvendig, men en individ deler 
sine verdier og normer, f.eks. politisk parti), i henhold til deres tilstedeværelse som permanent / midlertidig, og etter grup-
pering i vi / de (f.eks. vi, deltakerne på en sosial gård og de, andre innbyggere i en landsby) (Mašát , 2012).

Ifølge gruppedynamikk, som påvirker klimaet og prosesser somi betydelig grad påvirker resultatene av gruppearbeidet, 
uansett miljø, er det også verdifullt for gården. Fordelen med gården er at den ikke er et lukket rom, men tvert imot er det 
mulig å endre stedet hvor tiden brukes sammen om nødvendig. Gruppedynamikk består av summen av alle prosesser og 
endriner (interne og eksterne), normer og interaksjoner som foregår under eksistensen og arbeidet til gruppen (Mátel, 
2013). Dynamikken som spilles her innebærer å danne forhold mellom gruppemedlemmer og være vitne til hvordan de 
brukes til å støtte og opprettholde gruppen. Det handler til syvende og sist om å utrykke omsorg og interesse for andre, ta 
imot nye medlemmer eller overvinne spenninger med en sunn sans for humor.

Gruppe dynamikk inkluderer: 
• Gruppemål
• regler (standarder) for gruppen,
• Gruppeledelse og ledelse
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• rolle i gruppen,
• opprettelse av undergrupper,
• forhold mellom individer og grupper,
• samhold og spenning,
• gruppestemning,
• gruppeutvikling,
• projeksjon av tidligere erfaringer og relasjoner til nåværende samspill (Havránková, 2008).

Målene for gruppearbeid er formulert av gruppen selv, i henhold til dens fokus og sammensetning og kan fokuseres på 
gjensidig støtte, personlig vekst, tilveiebringelse av informasjon, forståelse av atferdsmønstre. De skal gi innsikt, katarsis og 
trening (Havránková, 2008). Det kan være en oppgaveorientert gruppe, for eksempel med mål om å bygge opp en stall med 
en gruppe frivillige. I dette tilfellet er det en ikke-formell, midlertidig referansegruppe.

Grupperegler (normer) er vanligvis uskrevne regler som uttrykker hva som er akseptabel og ønskelig oppførsel fra grup-
pens synspunkt. Disse reglene påvirker medlemmers holdninger og oppførsel og skaper en sikker ramme for gruppens 
funksjon. De skal selvfølgelig etableres sammen. Alle som gjentatte ganger bryter reglene, kan bli suspendert fra gruppen 
eller til og med utvist i ekstreme tilfeller. På den annen side bør medlemmer som støtter samholdet i gruppen og fremmer 
enhet mot splittelse, møtes med ros og respekt. (Havránková, 2008). Disse normene brukes vanligvis i terapeutiske miljøer 
(gårdsarbeid representerer en form for sosial rehabilitering for avhengige). De vanligste medlemsreglene inkluderer:

• Taushetsplikt og tillit (informasjon forlater ikke gruppen)
• Åpenhet og oppriktighet (sannhet her og nå)
• Rett til å si nei / nekte
• Ansvar overfor deg selv og andre
• Overholdelse av organisatoriske regler (oppmøte, punktlighet, utførelse av oppgaver osv.). Ved manglende overholdelse 

av gruppens normer, bør sanksjoner settes som en serie potensielle sanksjoner, både funksjonelle og sosiale (hån, 
formaning, stille utestenging) i naturen.

Gruppesamhørighet representerer gruppeenhet, samvær og gjensidighet, og skaper en atmosfære av vennskap og trygg-
het. Det fremmer stabiliteten i gruppen og sørger for dens pågående eksistens. Spenning på den dynamiserende faktoren 
tvinger dem til å samarbeide til tross for ubehagelige og vanskelige oppgaver eller materielle uenigheter. En for sammen-
hengende gruppe kan føre til stagnasjon, da uavbrutt medvirkning kan avle unødig ro i gruppen. Alternativt kan utbredel-
sen av spenning ødelegge tillit og gjennomtenksomhet, og vokse til årvåkenhet og aggressivitet, og stenge kommunika-
sjonskanalene for viktige temaer hvis ikke avkrysset. Balansen mellom begge faktorene fører til en ideell arbeidsdeling.

En rolle i gruppen indikerer et sett med forventninger til posisjonsrelatert atferd. De er tilsynelatende et speil av den rollen 
et medlem av en gruppe spiller i livet sitt - f.eks. personer med en tendens til nevrotiske lidelser har en tendens til å gjenta 
stereotypisk sine roller uavhengig av deres proporsjonalitet. Gruppen skal reflektere dette. En av oppgavene til gruppeso-
sialt arbeid er å utvide repertoarene til rollene til enkeltdeltakere (Havránková, 2008).

Beskrivelsen av rollene I gruppen er gitt av Morenoian sosiometri, som skiller roller som følger: 
• Lederrolle - kapabel, ledende, hardtarbeidende, aktiv, pålitelig, uselvisk, selvsikker.
• Stjernen  - den mest populære, muntre, sosiale, underholdende, ikke-konflikter.
• Det sorte får - lite tiltalende, usympatisk, avvist av andre.

En annen klassifisering tilbyr R Schindler (i Kratochvíl, 2017):
• Alpha - en imponerende leder, stimulerer aktivitet, inspirerer motivasjon og mot.
• Beta - en ekspert med spesiell kunnskap og ferdigheter, vurderer forskjellige aspekter og perspektiver, med en nøytral 

kritisk tilnærming, blir noen ganger sett på som løsrevet.
• Gamma - overveiende passive og tilpasningsdyktige medlemmer, innhold for å tjene som beskyttende anonymitet, ofte 

i forbindelse med Alpha.
• Omega - et medlem på kanten av gruppen, henger på grunn av opplevd utilstrekkelig avvik, frykt, identifiserer noen 

ganger med motstanderen.
• Motstander - symbolsk fremstilling av en fiendegruppe.

Typer problematiske gruppe medlemmer:
• Monopolist - dette medlemmet trenger alltid oppmerksomhet, snakker ofte ut av sving, er overveldende uttrykksfull, 

stiller mange spørsmål som kan diskuteres om relevant, og vekker oppmerksomhet til følelser eller historier. Vær 
oppmerksom på tilstedeværelsen av monopolister når du setter standarder, hvordan og hva gruppen tillater, hva den 
unngår, om den gir tilbakemelding.

• Et stille eller passivt medlem av gruppen - de er kanskje ikke følelsesmessig sikre nok, oppfattet i utkanten av 
hendelsene. Noen ganger trenger han / hun ekstra oppmuntring.
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• Lidelse - klager, nekter hjelp eller løsninger, oppgir ikke klart kravene sine, provoserer forvirring, irritabilitet, fortvilelse 
og søker isolasjon. Ved å uttrykke interesse for denne pessimisten, kan man forbli i en upartisk holdning. Det er viktig å 
støtte tilbakemeldinger fra gruppen i dette tilfellet.

• Moralist - er alltid rett og ren av hjertet. I dette tilfellet er det bra å akseptere hans posisjon, lytte tålmodig og gi andre 
innsikter.

• Ekspert - vet absolutt alt. Det må tas vare på andre. Det anbefales ikke å delta i personlige diskusjoner med dem.
• Tolk - snakker for andre. Det må demonstreres følsomt at det ikke er nødvendig.
• Spørreren - for alltid å dissekere enhver ide til graden, forstyrrer andres konsentrasjon. Skill deres oppførsel for den 

ønskede rollen som en mild skeptiker.
• Elskling- fremmer milde forhold og beskyttende holdninger. Det anbefales å prøve å komme inn i en annen rolle.
• Syndebukk - sanser undertrykt aggresjon mot dem til enhver tid. Vær oppmerksom på denne posisjonen og prøv å 

reflektere og endre den.
• Hoffnarr - underholder gruppen på en distraherende måte. Det anbefales å prøve å komme inn i en annen rolle.
• Angriper - ikke ta angrep personlig. Han / hun krever positiv og gunstig formulering.
• Sen ankomst, tidlig avreise - finn en grunn til å gi dem ansvaret som vil få dem til å bli.

Det er problematisk om grupperollene blir permanent okkupert av de samme menneskene og noen av disse personene blir 
identifisert eller identifisert med rollene. De har ikke muligheten til å lære av forventet atferd og omdanne den til autentisk 
menneskelig atferd og erfaring.

Viktige problemer kan være et resultat av misforhold mellom formelle og uformelle ledere, avvisning eller upassende an-
vendelse av lederrollen, de problematiske erfaringene fra medlemmene med myndighetene, eller kampene for lederskap 
og rivaliserende forhold.

Det er viktig å overvåke tegnene på patologi i tid - dårlig eller sen oppmøte, ikke godkjente avganger fra medlemmer, dan-
nelse av undergrupper, radikale sammenstøt, spenninger, overdreven fokus på marginale temaer, passiviteten til noen 
medlemmer, etc.

Gruppeutvikling er en prosess som har en tendens til å være gradvis, men på forskjellige punkter kan stoppe eller gå 
tilbake til tidligere stadier, eller noen trinn kan hoppes helt over. Det avhenger av om gruppen er åpen eller lukket, frivillig 
eller ufrivillig, oppgaveorientert og til slutt avhengig av medlemmene og ledelsen i gruppen. De vanlige stadiene i en lukket 
gruppe inkluderer følgende: pre-tilknytningstrinn: startfase, dannelse, opprør, normalisering, realisering og avslutning. En 
annen terminologi brukes av Yalom (i Havránková, 2008), som beskriver trinn 1. Orientering og avhengighet, 2. Konflikt, do-
minans og opprør, 3. Utvikling av samhold, 4. Modent gruppearbeid. På sosiale gårder blir den lukkede gruppen sjeldnere 
opplevd, med unntak av terapeutiske samfunn (se for eksempel Hassink, J., Elings, M., 2008).

Gruppeledelse og lederstiler har innvirkning på atmosfæren og arbeidet i gruppen. En leder kan være bonde eller ledende 
sosionom (sosialpedagog, omsorgsperson), det kan være offisielt eller uoffisielt valgt person i en gruppe deltakere. Alt dette 
avhenger av den institusjonelle formen til en gård.

Gruppeledelse er avhengig av kompetent ledermyndighet som bør være:
• rasjonell, dvs. lovlig etablert (i institusjoner),
• tradisjonell, basert på kontinuitet og tradisjon (arvelig),
• karismatisk, et resultat av lederens karaktertrekk og personlighet.

Properties of a successful manager egenskaper for en vellykket manager
• Utfordrende - setter krevende, strenge og realistiske mål, og å oppfylle dem forsterker selvtilliten.
• Følsomhet for gruppeforhold, og fremmer derved høy samhold og forbedrer gruppeprestasjoner.
• Evne til å avklare og forklare gruppeverdier og styrke deres bånd.
• Evne til å tilpasse seg skiftende omstendigheter.

Ledelsesformer avhenger i stor grad av lederens personlighet og om fokuset er på å bygge relasjoner (en langsiktig prosess) 
eller på prestasjoner. Imidlertid er det viktig å endre ledelsesformen i henhold til målet om å jobbe med gruppen, metodikken, 
konteksten gruppen befinner seg i og utviklingsfasen. En mer direkte, strukturert stil tilsvarer de tidlige stadiene av gruppe-
dynamikken. Med de følgende trinnene skal stilen bli mindre stiv og strukturert, slik det anses som passende for deltakerne.

De grunnleggende lederstilene avviker hovedsakelig etter behovene til gruppen (på gården), formålene med gårdsarbeidet 
(arbeidsintegrasjon - ansettelse, sosialterapi, sosial rehabilitering, utdanningsbehov), personligheten til bonden eller den 
ledende gruppen.
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Da kan fokuset variere om det er på:
• ytelse, regler, standarder, mål, retning, prosedyrer, strukturer, gruppeledelse;
• erkjennelse, forståelse, navngivning, tolkning, forklaring av mening;
• omsorg, beskyttelse, vennskap, støtte, oppmuntring, aksept, varme, ledere som oppretter personlige forhold til 

medlemmene;
• o følelser, personlige verdier, holdninger, meninger, deres manifestasjon, konfrontasjon, med lederens eget 

engasjement.

Avhengig av grade nav aktivt engasjement, er det forskjellige måter å koble til: 
• ikke-direktivleder (samarbeider, inngår et forhold),
• moderator (arrangere møtet), coach,
• guide - tilrettelegger, informert medlem av gruppen.

Farmers at work. Source: Bonde I arbeid. Kilde: Thüringer Öekoherz e. V.

5.3 FORMER FOR SOSIALARBEID
Sosialt arbeid skiller grunnleggende former, som inkluderer sosialterapi, sosial rehabilitering og sosial forebygging. På 
gårdsbruk, hvis gården ikke fungerer under et sosialtjenestes regime, blir de vanligvis behandlet umulig og delvis utilsiktet. 
De arbeider vanligvis i modus for rehabilitering, terapi eller forebygging. Disse begrepene vil kort bli introdusert her i be-
grepet sosialt arbeid.

5.3.1 SOSIAL TERAPI

Ved sosialterapi i sosialt arbeid refererer vi generelt til psykososialt orientert intervensjon fra sosionomer ved bruk av for-
skjellige terapeutiske metoder og teknikker.

Sosialterapi er basert på et dynamisk samspill mellom deltakeren og sosionom. I denne prosessen er det en bevisst innsats 
for å danne deltakernes meninger, tro, holdninger, følelser og handlinger. Sosialarbeiderens rolle er å mobilisere indivi-

78

ENHET 5 Tekstboken



duelle ressurser fra deltakeren, seg selv, så vel som potensielle ressurser i deltakerens nærmeste omgivelser, for å skape 
muligheter for å få nye, eksepsjonelt positive opplevelser på deltakerens vegne (Levická, 2002).

For den terapeutiske dimensjonen av intervensjonen, spesialisert akkreditert trening, sosio-psykologisk trening, psykotera-
peutisk trening, atferdsresponsiv kognitiv atferdstrening, etc. slik at sosionomer kan bruke en rekke terapeutiske metoder 
og teknikker i sin profesjonelle praksis. Bondenes rolle er å sikre et trygt miljø for sosialterapi, å sikre god kommunikasjon 
og styring av aktiviteter.

5.3.2 SOSIAL REHABILITERING

Sosial rehabilitering er en profesjonell aktivitet som er ment å støtte deltakernes uavhengighet og selvforsyning ved å ut-
vikle og trene sine ferdigheter eller aktivere nevnte ferdigheter og styrke nevnte vaner i egenomsorg, hjemmesykepleie og 
grunnleggende sosiale aktiviteter. Sosial rehabilitering inkluderer tiltak som tilpasser enkeltpersoner til å leve i et sosialt 
miljø og samhandle med andre. Målet med sosial rehabilitering er å avlaste mennesker, spesielt de med nedsatt funksjons-
evne, fra overdreven avhengighet av andres hjelp.

Sosial rehabilitering fokuserer hovedsaklig på følgende områder:
• uavhengighet, uavhengighet fra hjelp fra andre (kontroll med selvbetjeningsarbeid, husarbeid, evne til å bruke 

transportmidler, holde oversikt over personlige forhold, shopping osv.),
• kommunikasjon - i tillegg til vanlig tale, er det også nødvendig å administrere ulike typer alternativ kommunikasjon 

(tegnspråk, Makaton-system3, datamaskiner ...),
• god sosial atferd, orientert mot å bygge et positivt deltakerbilde,
• individuelle interesser,
• familieliv - oppdrett, holde en leilighet, oppdra barn, samliv med familiemedlemmer, inkludert spørsmål om ektefellers 

seksuelle sameksistens (Levická, 2002).

Når det gjelder sosial jordbruk dekker den støtte til uavhengig transport til gården (til jobb) og tilbake, evnen til å kle seg 
passende, evnen til å håndtere arbeidsverktøy, evnen til orientering, husking av viktige mennesker og aktiviteter, evne til å 
skaffe de nødvendige dokumenter for selvstendig livsopphold. En sosionom håndterer vanligvis alt dette eller en oppdrags-
giver (bonde). Sosialarbeideren (eller sosialbonden) skal respektere flere prinsipper når han jobber med deltakeren. Disse 
prinsippene er avgjørende i alle faser av casestudien.

1. Orientering om deltakerens behov
Uoppfylte behov fører til berøvelse. Behov identifiseres vanligvis under et intervju (spørreskjema, observasjon, intervju av 
familiemedlemmer, kolleger osv.). Den mest kjente modellen for dette er Abraham Harold Maslow’s Pyramid of Needs fra 
1943, som identifiserte fem grunnleggende behov i form av høyere eller lavere verdi, med lavere verdi som en forutsetning 
for høyere. Behov tilhører grupper:

• Fysiologisk (primær, medfødt) - behovet for pust, søvn, mat
• Sikkerhet, sikkerhet (hjem, arbeid, fysisk sikkerhet helsebehov, fravær av varig trussel og frykt, jobbsikkerhet som kilde 

til levebrød)
• Sosialt (ervervet), som er delt inn i kulturell (utdanning) og mental (glede, lykke, kjærlighet), behovet for å bli elsket, 

sosialt hevdet
• Anerkjennelse, behov for respekt (ros, respekt), kreativitet, sosialt aksenterte behov når vi ønsker å bli akseptert og 

verdsatt av andre mennesker.
• Åndelig (selvrealisering) - menneskelig forsøk på å oppfylle evner og intensjoner, for å oppnå tilstanden til ideell 

selvfølelse
• Fysiologisk (primær, medfødt) - behovet for pust, søvn, mat
• Sikkerhet, sikkerhet (hjem, arbeid, fysisk sikkerhet helsebehov, fravær av varig trussel og frykt, jobbsikkerhet som kilde 

til levebrød)
• Sosialt (ervervet), som er delt inn i kulturell (utdanning) og mental (glede, lykke, kjærlighet), behovet for å bli elsket, 

sosialt hevdet
• Anerkjennelse, behov for respekt (ros, respekt), kreativitet, sosialt aksenterte behov når vi ønsker å bli akseptert og 

verdsatt av andre mennesker.
• Åndelig (selvrealisering) - menneskelig forsøk på å oppfylle evner og intensjoner, for å oppnå tilstanden til ideell 

selvfølelse
• Fysiologisk (primær, medfødt) - behovet for pust, søvn, mat
• Sikkerhet, sikkerhet (hjem, arbeid, fysisk sikkerhet helsebehov, fravær av varig trussel og frykt, jobbsikkerhet som kilde 

til levebrød)

3 https://www.makaton.org/
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• Sosialt (ervervet), som er delt inn i kulturell (utdanning) og mental (glede, lykke, kjærlighet), behov for å bli elsket, sosialt 
hevdet

• Anerkjennelse, behov for respekt (ros, respekt), kreativitet, sosialt aksenterte behov når vi ønsker å bli akseptert og 
verdsatt av andre mennesker.

• Åndelig (selvrealisering) - menneskelig forsøk på å oppfylle evner og intensjoner, for å oppnå tilstanden til ideell 
selvfølelse

Physiological

Safety

Love/belonging

Esteem

Self-actualization

Pyramid of human needs according to H. Maslow. Source: Maslow’s Pyramid of Human Needs [online]. www.en.wikipedia.org [cit. 2019-11-19]. 
Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs.

Prague School of Developmental Psychology and Psychic Deprivation definerer fem grunnleggende, hierarkisk ordnede 
psykiske behov med særlig fokus på pediatriske deltakere. Ethvert uoppfylt behov fører til en form for deprivasjon, og te-
rapi foreslås generelt som et middel til å indusere en ønsket tilstand og skape betingelser for vellykket utvikling (Matoušek 
et al., 2008).

• Behovet for stimulering - behovet for optimal stimulanslevering med tanke på variabilitet, modalitet, mengde og kvalitet 
med hensyn til hvert enkelt barn (i sosialt landbruk er myndiggjort av dyrepleie).

• Behovet for en “meningsfull verden” av orden i kaoset av stimuli, eller behovet for betingelser for effektiv læring 
(stabile, mekanikere og gjentatte oppdrettsaktiviteter med tydelige resultater).

• Behovet for sikkerhet; sikkerhet som det mellommenneskelige forholdet til mor og barn, hva angelsaksisk litteratur 
kaller “tilknytning” (tilknytning til et dyr, til en referanseperson til en bonde eller til en omsorgsperson).

• Behovet for personlig identitet - behovet for sosial inkludering i et bredere publikum (gårdssamfunn).
• Behovet for et livsperspektiv eller en ”mening i livet” (egen verdi og fordelene for omgivelsene)

NEED DEPRIVATION THERAPY

Stimulering Mangel på intensiver Re aktivering. Et optimalt level av 
stimuli

En betydningsfull verden Mangel på kognitiv struktur Gjenopplæring , betingelser for 
effektiv læring

Emosjonelt bånd – tilkytning, 
sikkerhet

Mangel på sikkerhet, mangel på 
emosjonelt bånd

Ny tilknytting

Personlig identitet Mangel på identitet, mangel på sosial 
interaksjon

Re sosialisering

Åpen fremtid, livs perspektiv Mangel på mening med livet Gjenoppdage og gjennoppdage 
menigen med livet

The Five Essential Mental Needs (Matoušek et al., 2008).

2. Individuell deltaker orientering 
Hver deltaker er unik. Han / hun kommer fra et annet miljø; han / hun har en annen bakgrunn, erfaringer og forventninger. 
Hver type ulempe bringer forskjellige problemområder og situasjoner. Se kapittelet om Målgrupper i sosialt jordbruk.
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3. Fokus på å opprettholde deltakers suverenitet og støtte hans/hennes kjernekompetanse
Personen med spesielle behov er et skjørt individ. Han / hun må ikke ha følelsen av å bli tvunget til noe. Han / hun skal ledes 
til uavhengighet og selvansvar.

5.3.3 SOSIAL FOREBYGGING

Forebyggingskonseptet inkluderer aktiviteter som er rettet mot å forhindre forekomst av et problem, med oppfølgingsaktivite-
ter som starter med målet om å forhindre at problemet kommer tilbake, og aktiviteter som tar sikte på å redusere virkningen 
av uønsket atferd (Levická, 2002). Forebygging betyr også å skape gunstige sosiale forhold på områdene økonomisk, sosial, kul-
turell, utdannelsesmessig, sysselsetting og fritidsbasert vekst, levestandard, åndelig utvikling, humanisering og generell forbed-
ring av livet i samfunnet som helhet, også for sosiale grupper. som for sosialisering og sosial integrering av hvert enkelt individ.

Matoušek et al. (2008) skiller mellom primær, sekundær og tertiær forebygging.

• Primær forebygging (universell) retter seg mot hele befolkningen (uspesifikk) eller en spesifikk målgruppe (spesifikk) 
på et tidspunkt hvor det forventede problemet til denne gruppen ennå ikke har manifestert seg (generelle tjenester i 
velferdsstaten, utdanningssystem, lovgivning etc.).

• Sekundær forebygging (noen ganger også referert til som selektiv) har som målgruppe, personer med økt risiko for sosial 
svikt eller personer som allerede har en svikt, hvis nivå ennå ikke er angitt (angår risikogrupper, f.eks. familier i ekskluderte 
lokasjoner , enslige forsørgere, barn med avhengige foreldre, eldre, personer med kroniske helseplager, etc.).

• Tertiær forebygging (indikert) bør implementeres hos personer som allerede har opplevd sosial svikt.

Den delen av sosial forebygging passer veldig godt med forskjellige og kontinuerlige programmer på gårder for varierende 
målgrupper (se kapittelet om Fordeler med naturen for menneskelig velvære og kapittelet om målgrupper i sosial gårdsdrift.)

Profesjonell terapeut kjenner dyrene og behovene til folk som kommer på gården Forfatter: Eliška Hudcová
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5.4 PERSONLIGHET OG KOMPETANSE HOS EN SOSIONOM

5.4.1 PERSONLIGHET HOS EN SOSIONOM

Suksessen til sosialarbeid avhenger i stor grad av sosionomens personlighet, nærmere bestemt deres ekthet, empati og 
oppriktighet (Havránková, 2008) og forholdet mellom den hjelpende personen og deltakeren. Sosialarbeideren må ta ikke 
bare hensyn til mulige effekter av idiosynkrasier i deltakernes personlighet, men også hele konteksten i omgivelsene - fami-
lie, fellesskap, kultur osv. Hovedoppgaven til sosionom er å være en troverdig guide løsning (Havránková, 2008).

Sosialarbeideren er avhengig av individets følelse av verdighet og individualitet, som er grunnlaget for personens styrke. 
Saksarbeidet bygger dermed på troen på at individet er i stand til å styre sine handlinger, han / hun er i stand til å ta beslut-
ninger, sette seg mål og oppnå dem (Havránková, 2008).

Sosialarbeideren diskuterer og vurderer ulike alternativer, analyserer fordeler og ulemper, tilbyr ulike anbefalinger og 
fremdeles opprettholder intern nøytralitet. Deltakerens rett til selvbestemmelse er det grunnleggende prinsippet om sam-
handling mellom arbeidstager og deltaker og forutsetter fullstendig respekterte grenser mellom dem (Havránková, 2008).

Sosialarbeideren skal være autentisk og tilgjengelig for deltakeren, og hans / hennes ord skal være i samsvar med verbale 
uttrykk. Dette kan avvike noe i opinionen fra en akseptabel og ikke-dømmende tilnærming. Rådgivende veiledning mottatt 
fra deltakere er bedre når ikke-direktiv og overlater ansvaret til deltakeren (Krutilová, 2014). Arbeideren skal være tydelig 
og kortfattet når det gjelder å uttrykke intensjon (dvs. unngå komplekse språk, fremmede ord). Fordelen ligger i evnen til å 
koble seg gjennom universell humor, selv om det aldri er ironi på deltagerens bekostning.

Sosialarbeideren skal være i stand til selvrefleksjon, kunne innta et annet perspektiv og ha selvtillit både som profesjonell 
og som person. Blant en sosialarbeiders verdsatte evner er “respekt for andres rettigheter, vilje til å endre seg selv, positiv 
livssyn, sannferdighet, vilje til å samarbeide, innrømme ens feil, ikke å ta et annet syn på deltakeren som fiendtlighet over-
for seg selv “(Krutilová, 2014).

5.4.2 SOSIONOMERS KOMPETANSE

Sosialarbeiderens kompetanse avhenger av målgruppen de jobber med. Naturligvis må de ha en teoretisk utdanning som 
er knyttet til yrket deres, og de skal kunne anvende kunnskapen (Havránková, 2008). Arbeideren skal kunne identifisere 
problemet med deltakeren og kunne gi kvalifiserte råd, og lede deltakeren til å løse problemet gjennom en rekke trinn. 
Arbeideren skal kunne forklare grundig hva problemet er og hva de mulige løsningene er, og skal være kreative når de skal 
velge passende intervjuteknikker.

Sosialarbeideren skal kunne analysere og syntetisere problemet, utdanne seg til livet og jobbe med personlig vekst. De skal 
kunne ta i bruk ny kunnskap og refleksjoner fra gjennomført veiledning og andre kilder til tilbakemelding. De bør få pass-
ende egenerfaringstrening for å komme videre profesjonelt sett (Krutilová, 2014).

5.5 METODER OG TEKNIKKER FOR EN SOSIONOMS STILLING
Sosialarbeidere bruker vanligvis disse metodene. De kan brukes like godt av en sosial bonde i behovet for å innhente maksi-
mal mulig informasjon og kunnskap fra deltakeren, slik at han / hun deretter kan hjelpe deltakeren på en tilstrekkelig måte.

Observasjon er den første og vanligste teknikken som ble brukt av hver sosionom eller sosial bonde ved første kontakt 
med deltakeren, og bemerker både verbale og ikke-verbale manifestasjoner når de lager en ide om deltakeren. Mens de 
arbeider med deltakeren, fortsetter observasjonen av deres tro på deltakeren å konsolidere eller korrigere.

Å lytte er god kunst, som alle må lære. Avbrudd mens du lytter kan føre til misnøye for deltakeren. Hvis lyttingen ikke er i 
samsvar med ikke-verbal kommunikasjon, demonstrerer ikke sosionomene et troverdig og autentisk utseende, og det er 
derfor vanskelig å etablere et forhold til deltakeren. Sosialarbeideren må kunne svare på adekvat måte, og gi deltakeren en 
følelse av at de lytter, for ikke å forårsake en ekstra traumatisk opplevelse. Sosialarbeideren må inkludere all informasjon i 
det overordnede konseptet for deltakerens liv (Krutilová, 2014).

Et ustrukturert (fritt) intervju er en teknikk der sosionom lar en deltaker snakke fritt om hva de trenger å fortelle dem. 
Dialog er uten retning, uten spørsmål eller kommentar. Deltakeren kan knytte til seg og kommunisere følelser, tanker. Den 
eneste grensen er tidsgrensen.
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Et strukturert intervju brukes for å få klare og omfattende data for et formål, det vil si for å utvikle et tema. Fordelen er 
at arbeidstakeren vet hva han skal spørre, og dermed sparer tid for seg selv og deltakeren, ikke forvirrer deltakeren og 
beveger seg mot et klart mål.

Kombinasjonen av et fritt og kontrollert intervju blir ofte brukt. Etter hvert kommer arbeideren og deltakeren kjernen 
i problemet.

Arbeid med deltakerens sykehistorie (data) brukes når deltakeren ikke har tilstrekkelig syn på sin personlige situasjon 
og omstendigheter. Den ansatte spør om deltakerens forhold og livskontekst, historie, helsesituasjon, kartlegger begynnel-
sen og løpet av deltakerens problem. Dette kan bidra til å fange opp og artikulere risikosituasjonen for å komme tilbake til 
deltakerens normale funksjon.

Å stille spørsmål er en av de viktigste ferdighetene i et rådgivningsintervju. “Rådgiveren kan ødelegge intervjuet fullstendig 
(noe som gjør det ineffektivt og unødvendig for deltakeren) ved å stille lukkede spørsmål eller ufølsomt stille dem. Motsatt 
kan velvalgte spørsmål som gir deltakeren et annet perspektiv på situasjonen deres være svært nyttige og noen ganger 
bokstavelig talt mirakuløse ”(Krutilová, 2014). Vi skiller vanligvis følgende spørsmål:

• lukkede spørsmål: JA / NEI, avgrense informasjon, men formidle ikke erfaringer, holdninger og meninger

• åpne spørsmål: deltakeren kan snakke fritt om følelser, behov, tenke på et annet synspunkt (“Hvorfor?”, “Hvordan?”, 
“Hva er din mening?”, “Hvordan ser du på det?” osv.)

• undervurderer partner spørsmål: kan disse spørsmålene stoppe og blokkere kommunikasjon, ineffektiv 
kommunikasjonsstrategi (“Er du seriøs?”, “Har du endelig forstått?” osv.)

• suggestive spørsmål: spørsmålene fører / presser deltakeren til et valg som ikke er deres eget, det er en slags 
manipulasjon, uten deltakerens frie valg (“Er du enig med meg i at det ikke er noen annen løsning?”)

• ironiske spørsmål: ironi og sarkasme presenteres som en slags aggresjon; kommunikasjon innebærer at rådgiveren 
tenker det motsatte, deltakeren lukker seg opp og slutter å kommunisere. Det er bedre å favorisere snill humor.

• retoriske spørsmål: I et rådgivningsintervju som ikke fungerer, kan disse spørsmålene være avskrekkende for 
deltakeren - rådgiveren ønsker å høre samtykket, og det kan være en slags manipulasjon, og dermed gjøre det umulig å 
etablere et tillitsforhold og åpenhet.

• informasjonsspørsmål: disse hjelper til med å skaffe ny informasjon for å tydeliggjøre deltakerens situasjon, la 
rådgiveren flytte og rette veiledningsprosessen til ønsket mål (“Hvilken løsning valgte du?”)

• motivasjonsspørsmål: oppmuntre deltakeren til å bli mer involvert i å løse sin situasjon. De skal være målrettet mot 
problemet som deltakeren tar opp. Deltakeren har en følelse av støtte fra rådgiveren, så vær på vakt mot deres 
egenformål (“Jeg setter pris på fremgangen din, hvordan fant du den?”).

• kontrollspørsmål: spør rådgiveren når de er usikre på noe eller ikke forstår kommunikasjonen tilstrekkelig (“Er det 
forståelig for deg?”, “Vil du gjenta hvilken anbefaling du har valgt?”)

Sosialarbeideren samler forslag på både verbalt og ikke-verbalt nivå av deltakerprestasjoner, og han / hun overvåker 
også hva deltakeren sier i underteksten (med gester, kontekst, holdning under intervjuet, rettidige konsultasjoner). Dette 
er uttalelser om deltakerens personlighet.

Å gi tilbakemelding lar sosionomen beskrive deltakernes situasjon, slik de forsto det i intervjuet. “Tilbakemeldingene fra 
rådgiveren informerer samtidig deltakeren om hvordan problemet deres oppfattes av en upartisk og objektiv person, og 
hvordan de kan komme videre mot løsningen på problemet sitt ytterligere (Krutilová, 2014).

Miljøet som sosialt arbeid foregår, enten det tilsvarer målgruppen, dvs. hvis det er et toalett på stedet, et stellebord hvis det 
er en familie med et spedbarn, påvirker sosialarbeiderens arbeid. Noen ganger Det anbefales å la deltakeren velge rommet 
der de skal føle seg komfortable og trygge.

Det er nødvendig å overholde tidsrammen for intervensjonen, for å overholde de avtalte tidsbegrensningene. Sosialarbei-
deren må kunne forhandle frem det avtalte tidsintervallet uten noen konflikt og insistere på det. En arbeider skal ikke være 
redd for å henvise til en annen ekspert, uten å bekymre seg for å miste sin kunnskap og kompetanse.
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5.6 GRENSER I FORHOLD TIL EN SOSIONOM OG EN PERSON MED 
SPESIELLE BEHOV
Den psykiske grensen, så vel som den fysiske grensen i mellommenneskelige forhold, spiller en viktig rolle i forholdet mel-
lom den hjelpende personen og en person med spesielt behov. I forholdet til andre mennesker er det nødvendig å sette 
grenser som avgjør hva som er iboende i saken og hva som legges over den. Overholdelse av visse prinsipper i forhold til 
deltakere er en av forutsetningene for profesjonelt sosialt arbeid og en del av forebygging av utbrenthet. Hver fungerende 
enhet må ha klare grenser, og kompetansen til de to deltakerne i bistandsprosessen må skilles tydelig. Imidlertid kan alle se 
kompetansefordelingen på en annen måte. Det er ikke mulig for en sosionom å ta alle andre menneskers vitale interesser 
så alvorlig som hans / hennes egne. Brudd på grenser kan utgjøre en betydelig trussel for både arbeidstakeren og deltake-
ren i sosialt arbeid.

Slike situasjoner forekommer sjeldnere i poliklinisk pleie, men oftere i den langsiktige terapeutiske prosessen eller i hjem-
metjenester. En slik situasjon kan oppstå på en sosial gård der en person med spesielle behov oppholder seg lenge og leter 
etter tilknytning og stabilitet. Denne tilknytningssituasjonen er følsom og vanskelig for både sosionom (bonde) og personen 
med spesielle behov.

For å forhindre denne typen situasjoner, vil hjelp fra en ekstern veileder som kan analysere og gi noen praktiske råd, frem-
me videre forhold og kommunikasjon.

De viktigste problemene med å avgrense grensene i de spesielle hjelpeprofesjonene er: tendensen til å blande grenser 
(arbeiderens tendens til å ta på seg deltakerens anliggender), grensenes impermeabilitet (sosialarbeiderens treghet) og 
beskyttelsen av grensene mot manipulering ( Kopřiva, 2015).

Blanding av grenser
Dette knytter seg til ideen om å skape avhengighet når den sosiale bonden overtar behovene til personen med spesielle 
funksjonsnedsettelser, som de ellers var i stand til å gi for seg selv. En sosionom kan miste oversikt over grenser i medfø-
lelse og kan begynne å hjelpe for mye, siden han / hun ikke kan rasjonelt skille seg fra deltakeren. Alternativt kan det pro-
fesjonelle forholdet vokse til et personlig nivå, da arbeideren også tilbyr personlig tid og det profesjonelle forholdet vokser 
til et vennlig. Det er et tegn på profesjonalitet når en arbeider er klar over varierende grad av sympati, og bevisst kan jobbe 
med den og tilby samme støttenivå til forskjellige deltakere (Krutilová, 2014).

Når en grense slås sammen, faller en arbeider ut av den profesjonelle rollen, og det er en risiko for å bli sterkt utmattet fra 
hverdagskontakt med ekstremt vanskelige oppgaver. Bistanden fra en sosionom skal ikke begrenses til å trøste og opp-
muntre, da deltakeren kan bli avhengig av denne emosjonelle mettheten og kreve andre, mens den ikke kan ta det neste 
steget i sin egen situasjon (Kopřiva, 2015).

Ugjennomtrengelighet av grenser
Dette handler om å skape en ugjennomtrengelig og lukket grense som en sosionom skaper for å unngå å sette deres interne 
regime i fare, men det kan faktisk forhindre at en ekte dialog oppstår. Hjelp kan da begrenses til den praktiske siden av feltet, 
ofte manifestert i kyniske samtaler, som viser at han / hun ikke er interessert i problemene til personen med spesielle behov.

Den ugjennomtrengelige grensen skapes som et forsvar mot manipulasjon. Løsningen er å lære tilstrekkelig selvtillit, det vil 
si at sosialarbeideren må uttrykke og handle i samsvar med deres rettigheter samtidig som han kan respektere rettighete-
ne til personer med spesielle behov. Assertivitet er et forsvar ikke bare mot manipulasjon, men også mot aggresjon (selv-
håndhevelse, ikke respektering av rettighetene til den andre personen) eller passivitet (oppfyller kravene til den andre mot 
deres tro) (Perglerová, Kočí, n.d.). I assertiv oppførsel må et individ ikke være redd for å vise sine krav, uttrykke uenighet, 
uttrykke et kompliment, være i stand til å kritisere uten fordømmelse og være ansvarlig for sine tanker og følelser.

I situasjoner der det er tydelig at resonnementet ikke gir mening, gjentar arbeidstakeren deres krav hele tiden - teknikken 
for en “ødelagt post”. Å svare på kritikk kan være med absolutt samtykke - “åpen dør” -teknikken (Kopřiva, 2015).

Semi-permeabilitet av grenser
Naturlige grenser skal være halvgjennomtrengelige og fremfor alt godt etablert. Sosialarbeideren opprettholder selvforsy-
ning, inngår et forhold til omgivelsene og aksepterer det som ser ut som dem som er bra og nyttig i dialogen, (for eksempel 
er han / hun i stand til å estimere ikke-konstituerende kommentarer, irrelevante livserfaringer, forsøk på å følelsesmessig 
påvirke sosionom, som ikke adresserer den sosiale situasjonen til en person med spesielle behov). En sosionomers sentrale 
oppgave er å være lydhør og åpen for deltakeren når han kommuniserer med deltakeren - de er bevisste på seg selv og 
hvordan deltakeren oppfører seg mot dem. Sosialarbeideren bør minimere intensiteten av evalueringsområdene, slik at 
evalueringen deres ikke forvrenger oppfatningen. Den ansatte skal midlertidig utsette innsatsen for å hevde sin personlige 
mening, og bli aktivt interessert i deltagerens indre verden, mens han er tilstrekkelig empatisk. For en sosionom betyr dette 
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at følelser - ikke bare motstand, frykt, forakt, men heller ikke sympati, anger, håp, etc. - ikke skal bli essensen i forholdet til 
deltakeren (Kappl, 2010).

5.7 KOMMUNIKASJON MED EN DELTAKER
Kommunikasjon med deltakeren foregår både verbalt og nonverbalt. I både ytre og interne manifestasjoner må man opp-
fatte hele individet for å være autentisk og troverdig. Kommunikasjon handler også om å forstå personens behov, men også 
om å gi arbeidsinstruksjoner som deltakeren kan forstå.

En sosionom spiller rollen som mellommann mellom deltakeren, bonden og andre gårdsarbeidere, eller mellom gården og 
utenfor institusjoner. God kommunikasjon skaper et vennlig miljø og et helhetsbilde av gården. Kommunikasjon avhenger 
av målgruppen. Det kan være nødvendig å ta hensyn til språkbarrierer (f.eks. Flyktninger), må være enkle (f.eks. Mennes-
ker med intellektuell funksjonshemning, barn), aldersrelaterte utfordringer (f.eks. Demens, hørselshemming) eller det er 
nødvendig for å bygge tillit og klarhet om regler samtidig (f.eks. ungdom, rusavhengige), se også kapittelet om Målgrupper 
i sosialt gårdsarbeid.

De grunnleggende prinsippene for profesjonell kommunikasjon med deltakerne inkluderer:
• sosialarbeideren kommuniserer på en måte som er forståelig,
• sosialarbeideren verifiserer informasjonen som er kommunisert,
• sosialarbeideren formidler sant innhold,
• sosialarbeideren er autentisk i kommunikasjon,
• sosionom følger prinsippene for positiv kommunikasjon,
• sosialarbeiderens kommunikasjonsstil uttømmer ikke deres emosjonelle portefølje,
• sosialarbeideren kommuniserer ikke i monologstil,
• sosialarbeideren oppsummerer diskursens innhold
• sosialarbeideren snakker samme beløp i den første personen når hun presenterer sin egen mening,
• sosialarbeideren uttrykker klare ja, klare nei svar
• sosialarbeideren kritiserer aldri mennesker i kommunikasjon, men handler,
• sosialarbeideren holder alltid konfidensialitet, og han / hun informerer deltakeren om dette.

En av de viktigste ferdighetene til en sosionom bør være aktiv lytting, noes om I praksis betyr å gi tilbakemelding. 
Aktiv lytting og verbale uttrykk for kommunikasjon inkluderer følgende teknikker:
• avklaring,
• parafrasering - med andre ord, fortelle informasjonen i deltakerens samtale,
• refleksjon - reflektere over følelsene uttrykt av deltakeren, formidle et budskap om forståelse av disse følelsene
• oppsummering / oppsummering - utvider parafraser og refleksjoner om flere emner som dukket opp i deltakerens 

vitnesbyrd,
• oppsummering - arbeideren viser at de lytter og bekrefter at de forstår godt
• forankring - holdninger eller meninger som er sunne og som kan motivere deltakeren til å oppnå mål, gi et anker ved 

levende å svare, prise, vende tilbake til dem, gi misvisende og unødvendige ord som ubemerket, la dem falle på plass,
• verdsettelse - verdsettelsesinformasjon viser deltakeren at deres budskap er viktig og at også de er viktige (Havránková, 

2008).

Nonverbal kommunikasjon manifesterer seg vanligvis uvitende, men sender likevel nyheter om individet. 
Oppfatningen av et utilsiktet og usensurert budskap kan illustrere, forstå og skjule detaljer i den menneskelige 
historien. Ikke verbale manifestasjoner av kommunikasjon inkluerer:
• øyekontakt (synspunkter): uttrykker en vilje til å engasjere seg i kommunikasjon, en indikator på oppfatning og 

oppmerksomhet, deltakelse, interesse og oppriktighet. Arbeideren skal opprettholde tilstrekkelig øyekontakt med 
deltakeren.

• stemmeskygge (paralingics): en sterk stemme er et tegn på aggresjon; en monoton lydløs stemme er et tegn på 
uinteresse, en resignasjon. Stemmen skal berolige og fremme selvtillit.

• ansiktsuttrykk (ansiktsuttrykk): smil, rynke, rødme, leppeskaking, nikking osv. kan bety usikkerhet, frykt, flau, 
raseri, mistillit. Ansiktsuttrykket kan sees på som misnøye, deltakernes uenighet, tretthet, fiendtlighetsarbeider. Et 
ansiktsuttrykk kan avsløre for arbeidstakeren at en person sier noe annet enn det de tenker (f.eks. Et smil mens han 
skildrer en tragisk hendelse), noe som kan indikere alvorlige interne motsetninger og usikkerheter.

• hender (gester): illustrerer det emosjonelle innholdet i ord, eller er en manifestasjon av energi. Å krysse armene 
eller bena indikerer deltakernes stivhet og defensive holdning. Hender langs kroppen eller i forhold til en partner i 
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kommunikasjon betyr åpenhet og hjelpsomhet. Knyttede never indikerer angst, i likhet med nervøs tromme, tramping, 
bensvingers utålmodighet, rastløshet og ubehagelige forventninger.

• proxemics: intervjuobjektenes gjensidige stilling, fysisk nærhet fremmer tillit og samarbeid, men grensen er veldig skjør. 
Innblanding i det personlige rommet til den andre betyr at du farer ham / henne. F.eks Hvis deltakeren trekker seg inn 
i en stol, ignorerer den eller ikke er sannsynlig å være trygg, bør sosialarbeideren svare på den (be ham / henne om å 
plassere stolen etter eget skjønn), kan situasjonen under intervjuet endres når det gjelder tilnærming.

• klær og utseende: en stil med klær, frisyre og stell forteller mye om en person. Vi merker fargematching, ornamenter, 
pyntegjenstander og uformellhet. Utseendet til det ytre bør velges slik at det ikke har en provoserende, forstyrrende 
eller støtende effekt. Mye avhenger av målgruppen som arbeideren arbeider med.

• Holdning: en holdning som uttrykker deltakernes sikkerhet eller usikkerhet, forpliktelse til handling, aggresjon eller fart.

• kinesics: ufrivillige bevegelser som kan referere til nevrotiske lidelser, avviket mellom tale manifestasjoner (Havránková, 
2008).

5.8 KONKLUSJON
De grunnleggende kapitlene om metoder, teknikker og verktøy for sosialt arbeid som kan brukes på sosiale gårder i for-
skjellige typer aktiviteter ble kort presentert på sidene over. Dette kapitlet er først og fremst basert på forklaringen fra 
lærebøker og annet materiale som er rettet mot å utdanne sosionomer og andre beslektede yrker innen sosialt arbeid. Selv 
den beste leksjonen må læres og tilpasses gårdene eller sosiale krav som tilbys, og behovene til målgruppen. Hvert kapittel 
bør videreutvikles, testes i praksis og forbedres ved observasjon og videre utdanning.

Den generelle kunnskapen om området sosiale arbeidsmetoder er ikke bare nødvendig på et teoretisk nivå, men er også 
nyttig for praktiske formål, da det kan gi en guide til vanskeligstilte som jobber på gården, inkludert midler til å unngå og / 
eller de- eskalerende konfliktsituasjoner som kan oppstå når du jobber i et par eller et team.

Selv om en sosial gård er et spesifikt miljø for sosial integrasjon, trenger ikke miljøet å spille som en viktig rolle i bistands-
prosessen, som den profesjonelle og menneskelige fremgangsmåten til en sosionom eller sosial bonde som er kjent med 
metodene og teknikkene til sosialt arbeid.

5.9 HOVEDAKTIVITET OG ØVELSER
Øvelse 1 (case sosialarbeid)
I løpet av kurset er det mulig å lenke til forskjellige andre materialer og videoer. Nedenfor ser du listen over forskjellige 
typer målgrupper i sosialt arbeid. Finn på YouTube en video om en av de valgte målgruppene som opererer på en gård, og 
diskuter videoen i grupper. Hver gruppe vil finne hovedpoengene og assistentprosedyrene, identifisere deltakernes behov 
og tilbudte aktiviteter og presentere resultatene for andre studenter. Læreren skal kommentere resultatene og gi sine egne 
meninger og ideer om deltakerne og bøndene.

Se for eksempel disse linkene:

https://www.socialfarmingireland.ie/resources/social-farming-videos/  

https://www.farmgarden.org.uk/resources

• sosialt arbeid og fosterhjem,
• sosialt arbeid med hjemløse,
• sosialt arbeid med de døende og deres kjære,
• sosialt arbeid med eldre i deres fallende evner,
• sosialt arbeid gitt i et sosialt ekskludert område,
• sosionom som guide til en person med psykisk sykdom,
• sosialt arbeid under sykehusinnleggelse,
• sosialt arbeid for en person med et helseproblem,
• sosionom som yter akutt akutt- og oppfølgingshjelp
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Se på de enkelte videoene og prøv å identifisere situasjoner der tilbudet om en sosial gård kan være involvert i den tera-
peutiske / rehabiliterende eller forebyggende prosessen i tilfelle sosialt arbeid.

Diskuter videoene i grupper, hver gruppe vil finne hovedpoengene og hjelpeprosedyrene, identifisere den valgte deltakers 
behov og presentere resultatene for andre studenter.

Øvelse II Sosialarbeid med familiene
Try to find other similar organizations on the Internet or Facebook.

Se på nettstedene til sosiale gårder som jobber med barn i alternativ familieomsorg, som tar seg av deltakeraktivitetene 
til barnefamilier og jobber med sosialt vanskeligstilte barn. Forsøk å identifisere fordeler og ulemper ved slikt arbeid, og 
diskuter med læreren din.

Skriv en kort refleksjon rundt emnet (200 ord).

Forsøk å finne andre lignende organisasjoner på Internett eller Facebook.

Øvelse III (Sosialarbeid med en gruppe)
• Diskuter reglene for en uformelt opprettet gruppe på en sosial gård.
• Prøv å svare på disse spørsmålene:
• Er det fornuftig å innføre regler på en sosial gård?
• Hvilke typer regler bør defineres? (F.eks. Operasjonelle, møter, arbeid, for forskjellige grupper osv.)
• Hva er fordeler og ulemper med disse reglene?
• Hvilke sanksjoner bør ilegges for manglende overholdelse?
• Trengs det sanksjonssystemet?

Øvelse IV (Sosionom ferdighetstrening)
Lag par, og i modellsituasjoner (spilleroller), prøv å intervjue en sosionom og en person med spesielt behov (velg din egen 
type ulempe) og følg forslagene i kapittel 7.7.

Forsøk å forestille deg gårdsmiljøet og se etter en konkret løsning på problemene (trening av daglige ferdigheter, oriente-
ring i rommet, trening i kommunikasjon, tilbakevending til arbeidsmarkedet, inntreden i arbeidsmarkedet, behandling av 
avhengighet, etc.).

Se gjensidige verbale og ikke-verbale uttrykk for kommunikasjon.

Øvelse V (Besøk av en ekspert iløpet av kurset)
Invite a social farmer to present their farm, target group and the prevailing way of working with participants within an hour.

Then conduct the interview (practice formulating questions).

Be en sosial bonde presentere gården sin, målgruppen og den rådende måten å jobbe med deltakere i løpet av en time.

Gjennomfør deretter intervjuet (praksisformulering av spørsmål).

5.10 IDEER TIL HJEMMEARBEID
1.  Besøk den sosiale gården. Lag et gårdsromskart, jobbkart, brukerkart. Forsøk å identifisere og beskrive gårdsaktiviteter 

som er nært knyttet til sosiale arbeidsmetoder, verktøy og teknikker.

2.  Skriv en kort refleksjon (500 ord), som vil inneholde en beskrivelse av gården, målgruppen, bondens arbeid og samarbeid 
med andre aktører i lokaliteten, basert på et besøk av en ekspert på kurset.

3. Les en relevant artikkel på et fremmed språk og skriv en kort oppsummering. Identifiser deltakerens støtteområder.

87

ENHET 5 Tekstboken



5.11 EVALUERING
Summativ vurdering ved slutten av kurset: en skriftlig standardisert test av ervervet kunnskap

Kontinuerlig vurdering: Under forelesningene overvåker læreren reaksjoner, ønsket om å gjennomføre et intervju, involve-
ring i et intervju med en invitert gjest, involvering i modellsituasjoner.

Formativ vurdering: læreren holder rede på studentens vekst og tilstrekkelige svar på spørsmål, videoer, artikler.

TIPS OG NOTATER

• Dette er en teoretisk forberedelse, ta pauser etter behov
• Forbered grafisk interessante presentasjoner
• Tolk videoen
• Engasjer aktiviteten i blokker med instruksjoner
• Oppmuntre elevene til å tenke på spesifikke situasjoner
• Oppmuntre elevene til å reflektere rundt emnet
• Velg en passende gjest basert på studentinteresse - Anbefaler studentgårdene (eller andre demonstrasjonsfasiliteter) 

de skal besøke.

5.12 LINKER 
http://www.socialni-zemedelstvi.cz/  (Social farming in the Czech Republic - information, documents, news, contacts…)

https://www.socialfarmingireland.ie/  (Social farming in Ireland, well-structured and informative website with many resources)

https://www.farmgarden.org.uk/  (Social Farms and Gardens in the UK) ¨

http://www.profarmproject.eu/  (ProFarm project, educational videos and related to working-based learning with special 
needs in social farming)

http://www.inclufar.eu/dokumente/  (IncluFar project on inclusive farming, anthroposophy approach)

https://www.age-platform.eu/good-practice/care-farms-provide-nursing-home-care-netherlands  (Article about Dutch care 
farms for people with dementia)

https://vimeo.com/109903443   (Dutch green care farm “De Port” for hosting residents with psycho-geriatric or somatic 
problems)
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ENHET 6

ENTREPRENØRSKAP 
OG DEN NYE RURALE 
ØKONOMIEN
Rhys Evans



PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG METERIALER
Dette kurset dekker 12 timer klasseromstid fordelt, ideelt sett, over to dager. Det kan deles inn i forskjellige planlagte kom-
ponenter over andre tidsperioder i henhold til lokal praksis. De to dagene kan skilles med en uke, slik at studentene får tid 
til å gjøre seg kjent med opplesningene og presentasjonene før forelesningene i Det virtuelle læringsmiljøet (DVL).

I løpet av de to dagene har hvert underemne en trykt referanse, med forelesninger laget fra referansen. Hvert underemne 
er gjenstanden for en forelesning, støttet av Power-point presentasjoner som blir gjort tilgjengelig for studentene på DVL i 
uken før kursmøtet. På denne måten kan de gjøre seg kjent med materialet på forhånd.

• De to klassene går fra 0900 - 1500, fordelt på 45-minutters forelesninger / aktiviteter med en 15-minutters pause 
mellom. En 45-minutters lunsj er planlagt.

• Dermed krever kurset følgende materialer og plass:
• Et lite klasserom med fasiliteter for digitale presentasjoner, god internettilgang og analoge-skriveverktøy som 

SmartBoard eller flippover og penner.
• En online læringsplattform som Moodle.
• Tilgang til kopiering (og copywrite) fasiliteter for å lage kurskompendiet.

LÆRINGSUTBYTTE/ MÅL OG NIVÅ
Mål

Målet med kapitlet er å introdusere noen grunnleggende konsepter i entreprenørskap som ofte ikke blir vurdert når man 
tenker på sosialt jordbruk. Disse konseptene ble identifisert i samråd med aktive sosiale bønder i Norge, som identifiserte 
entreprenørskap som en sentral komponent for å drive en vellykket sosial gård, og som innrømmet å ha behov for støtte 
til å utvikle sine entreprenørskaps ferdigheter.

Objektiv

Studentene vil komme vekk fra dette kurset etter å ha lært hvordan de kan tenke entreprenørskap og anvende det på sine 
egne sosiale oppdrettsbedrifter. Spesielt er fokus direkte på gründeren og hvordan du kan jobbe i en innovativ virksomhet 
for å øke sjansene for suksess og bærekraft.

Læringsutbytte (LUs) 
Kunnskap

• LU-K1: Studentene skal få en bredere kunnskap om de sentrale ideene, prinsippene og fenomenene rundt 
entreprenørskapsfeltet, inkludert om gründeren selv, driverne for å vokse nye markeder og noen viktige detaljer for å 
drive en vellykket og bærekraftig landlige foretak.

• LU-K2: Studentene skal vite om den nyeste forskningen og utviklingen av ideer innen innovasjon på landsbygda.

• LU-K3: Studentene skal få kunnskap og forståelse av historien til innovasjonsfeltet og entreprenørskap, og dets rolle i 
samfunnet.

• LU-K4: Studentene skal mestre praktisk kunnskap om ledelse av en vellykket og bærekraftig landlig virksomhet.

Ferdigheter

• LU-F1: Studentene vil kunne bruke det de lærer om gründere og innovasjon, for å undersøke både egne og andre 
muligheter og bedrifter.

• LU-F2: Studentene skal få erfaring med å reflektere over egen praksis på feltet og lære å ta veiledning for å forbedre den.

• LU-F3: Studentene skal øve på å bruke verktøy for å finne, evaluere og presentere informasjon og ideer fra feltet for å 
støtte sine egne prosjektideer.

• LU-F4: Studentene skal mestre relevante tematiske verktøy, teknikker og uttrykksmåter.
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Generell kompetanse

• LU- GK1: Studentene skal ha fått innsikt i relevante tematiske og yrkesmessige utfordringer og problemer

• LU-GK2: Studentene lærer å planlegge og gjennomføre varierte oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid på 
egen hånd eller som gruppe, og i samsvar med etiske krav og veiledning.

• LU-GK3: Studentene skal lære å uttrykke sentrale tematiske materialer som teorier, problemer eller løsninger gjennom 
skriftlige, muntlige eller andre uttrykksmåter.

• LU-GK4: Studentene skal få praksis med å utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i feltet og 
gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

• LU-GK5: Studentene skal fullføre dette kurset og vite om en rekke innovative tenke- og innovasjonsprosesser innen 
feltet.

• Dette to-dagers kurset er rettet mot tilsvarende en yrkesfaglig eller tidlig utdannet student. Den forutsetter evnen til å 
lære og håndtere faglige ideer, men uttrykker dem på praktiske måter som kan tas med på av sosial jordbruksutøvere. 
Førlæring kan vurderes, og hvis det er tilstrekkelig, tillat inngang til dette kurset. Hvis emnet utvides til et større 20 eller 
30 studiepoeng bachelorkurs, vil standardkravene for deltakelse gjelde.

ABSTRAKT
I tillegg til å levere viktige helse- og sosialtjenester til klienter, er sosiale gårder også bedrifter. Forskning med eksisterende 
utøvere har vist at de identifiserer opplæring i å drive sin sosiale gård som en viktig virksomhet, og noe som normalt ikke 
er inkludert i opplæringen de har hatt tilgang til. Derfor inkluderer denne læreplanen entreprenørskap som læringsenhet. 
Dette korte kurset er et av tallene som tilbys i denne læringsenheten.

Det har to spesifikke fokus: Å være en gründer og forstå New Rural Economy med mulighetene og utfordringene det gir.

Med den første enheten fokuserer vi på å forstå den indre reisen til en gründer. Dette vil berøre personlige forhold, som 
egenvirkning og mot og kreativitet, samt forstå ansvarsforholdene og presset de som vil innovere står overfor. Den andre 
enheten fokuserer på hvordan større endringer i verden har endret bygdeøkonomien og identifisert nye sektorer og aktivi-
teter, som kan gi nye og lukrative muligheter for den landlige entreprenøren.

NØKKELORD
Entreprenørskap, virksomhetsledelse, innovasjon, forbrukerøkonomi, bygdeutvikling.

6.1 INTRODUKSJON
Moderne jordbruksregimer i Europa legger vekt på mekanisering og kapitalinvesteringer fremfor menneskelig arbeidskraft. 
Som et resultat forsvinner mange tidligere landbruksjobber på landsbygda. Dette er en utfordring av både høyt utviklede 
landlige økonomier, og de som fortsatt er i utvikling. Nettoresultatet av dette fenomenet kan være enten avfolking på 
landsbygda eller “forstadsområder” av landlige omgivelser, der folk fortsatt bor i området, men må jobbe i tilstøtende byer. 
Uansett er det et sterkt behov for å støtte den yrkesmessige overgangen til mennesker på landsbygda - fra jordbrukssys-
selsetting, til deltakelse i selvstendig næringsvirksomhet i en voksende landsbygdsektor som leverer forbruks- og service-
aktiviteter til urbane markeder. Disse kan ha form av tilbud om naturbaserte tjenester på gårder som er for små eller på 
annen måte marginale for industriell landbruk. Et voksende eksempel på en slik naturbasert tjeneste er sosialt gårdsarbeid.

Selvfølgelig er det andre naturbaserte tjenester, inkludert levering av “opplevelses økonomi” -aktiviteter som friluftsliv, na-
turbasert turisme, produksjon og forbruk av lokal mat og andre tradisjonelle produkter, pluss opplevelsen av kulturminner 
som representerer den lokale historien og kulturen i det landlige området. For kurset har det imidlertid et sentralt spørsmål 
bak suksessen på alle disse aktivitetsfeltene - forståelsen av forretnings- og entreprenørskapskompetanse og nye forret-
ningsmuligheter, og hvordan det gjelder sosialt jordbruk. Forskning utført i Norge i 2018 av forfatteren og kollegene med 
utøvere i sosialt jordbruk indikerte at de for tiden fant dette som sin høyeste utfordring, og som et resultat ble et kurs som 
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lignet på dette opprettet og levert i 2018. Det er fra grunnlaget av det kurset som ble gitt til Inn på tunet Møre og Rømsdal, 
at dette kurset er bygget.

Dette kurset er designet for å imøtekomme behovene til landlige gründere som leverer naturbaserte tjenester, inkludert 
sosialt jordbruk. Det åpner opp temaet entreprenørskap ved å se på noen prosesser interne for gründeren; på markedet; 
og tilbyr sentrale innsikter som kan brukes til å øke suksessen og bærekraften til et landlig foretak.

Det er strukturert som to læringsenheter, som hver inneholder et antall underemner. Disse samsvarer vanligvis med ett 
eller to 45-minutters forelesninger. Klasseromsdagene er strukturert rundt disse underemnene.

Det er strukturert slik:

Unit 1: Being an Entrepreneur

• What is Innovation?
• Courage and Creativity, Being a minority of one
• Self-efficacy

Enhet 1: Å være gründer

• Hva er innovasjon
• Mot  og kreativitet, å være mindretall av en
• Følelse av mestringsevne (Self-efficacy)

Unit 2: The New Rural Economy

• Social and economic changes and their implications for rural resources
• Urban demand and consumption of rural resources
• The rise of the ‘Experience Economy’

Enhet 2: Den Nye Rurale Økonomien

• Sosiale og økonomiske endringer og deres konsekvenser for ressurser på landsbygda
• Urban etterspørsel og forbruk av landlige ressurser
• Fremveksten av «Opplevelses økonomi»

Disse to læringsenhetene vil bli delt over to dager. Hvert underemne har en trykt referanse, med forelesninger laget av 
referansen. Hvert underemne er gjenstanden for en forelesning, støttet av Power-point presentasjoner som blir gjort til-
gjengelig for studentene på VLE i uken før kursmøtet. Slik kan de gjøre seg kjent med materialet på forhånd.

De to klassene går fra 0900 - 1500, fordelt på 45-minutters forelesninger / aktiviteter med en 15-minutters pause mellom. 
En 45-minutters lunsj er planlagt.

6.2 INTRODUKSJON TIL ENTREPRENØREN/ENTREPRENØRSKAP

6.2.1 KREATIVITET OG MOT

Følgende avsnitt er avhengig av E. Paul Torrances bok Why fly? (1995) og Rollo May’s The Courage to Create (1994).

“Du trenger mot for å være kreativ. Så snart du har en ny idé, er du i et mindretall av en. Og det er ubehagelig å være i et 
mindretall av en - det krever mot! ” (Torrance, 1995). Denne oppfatningen ligger rett bak mange av de tingene som innova-
tører / gründere står overfor, både på den idéfulle og de praktiske sidene ved å starte og drive et nytt foretak. Denne ideen 
om å være et mindretall av en innebærer at fordi du vil gjøre noe som aldri har blitt gjort før, vil andre i beste fall være skep-
tiske og i verste fall synes du er gal. Skepsis mot det nye har alltid vært til stede i det menneskelige samfunn, men samtidig 
er samfunnet avhengig av innovatører for ‘fremgang’. Dette betyr at vi er avhengige av de spesielle personene som går ut 
på en lem for å introdusere nye ting for verden - noen av dem er veldig vellykkede og fortsetter å endre måten vi lever i 
verden - tenker på Steve Jobs og Steve Wosniak som opprettet den første Apple-datamaskinen, eller Nicolai Tesla som fant 
opp vekselstrøm. Begge møtte betydelig skepsis og motstand, men begge ble noe som ligger til grunn for det moderne 
liv. Av dette sier Torrance “... samfunn har alltid vært avhengige av et kreativt begavet mindretall for sine fremtidsbilder” 
(Torrance 1995,123). Ikke bare dette, men vi er også avhengige av den begavede minoriteten for å få fremtiden til å skje.
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For å holde fast ved en nyskapende ide krever det ikke bare tro på potensialet, men også et nivå på kurstid. Ikke bare må 
en gründer takle ekstern skepsis og til og med direkte motstand, men de må også håndtere sine egne tvil, som kan komme 
i veien for å få ideen deres til å bli en realitet. “Enestående kreativ prestasjon innebærer alltid et steg inn i det ukjente ... jo 
større gjennombrudd prestasjonen representerer, jo større blir skrittet inn i det ukjente.” Det krever mye besluttsomhet 
å holde kursen som er valgt, spesielt fordi det bringer en utfordrende prosess med seg. ”Slik prestasjon innebærer å være 
annerledes, teste kjente grenser, prøve vanskelige jobber, gjøre ærlige feil og svare på utfordringer. Alle disse atferdsmøn-
strene krever mot » (Torrance, 1995). Å gjenkjenne dette kan hjelpe gründeren til å forstå, at hennes egen tvil er naturlig, og 
i stedet for å bli hindringer for suksess, er det skilting underveis.

Torrance sier: “I stedet for bare å tilpasse seg eller tilpasse seg miljøene sine, gjør kreative mennesker med frigjøring å en-
dre miljøene. De forplikter seg til mål som krever vedvarende utgifter til intellektuell følelse og fysisk energi, pluss fortsatte 
endringer i atferd ”(Torrance, 1995). Foruten deres innovative ideer eller prosjekter, er en av nøkkelfaktorene for suksess 
for en innovatør denne følelsen av misnøye med status quo. De vil ikke gjøre det som allerede gjøres av alle andre - i stedet 
har de en visjon som de ikke bare vet er bedre for den den er rettet mot, men også er noe de personlig vil få mye tilfredshet 
med å gjøre.

Dette er kilden til lidenskap som driver innovasjon. Gitt utfordringene, kan en innovatør motvirke vanskene med styrken av 
sin lidenskap for noe. Som Torrance sier, “å ha en lidenskapelig forkjærlighet for noe er sannsynligvis nøkkelen til å være 
modig” (Torrance 1995, 311). Dermed ser vi behovet for mot og kreativitet, og at en kilde til det er passasjen til skaperen, 
eller, “Kjærlighet til ens arbeid - til det man gjør - er en annen ganske åpenbar nødvendighet for et høyt kreativitetsnivå” 
(Torrance 1995, 132).

6.2.2 Å SKAPE EN ‘FRAMTID’, KREATIVITET OG MOT

May (1994) diskuterer hvordan innovasjon fungerer når den kommer til uttrykk i den virkelige verden. Han sier: “Ingen 
problemer så iherdig trosser vår dyktighet til å trekke grenser som problemet med fremtiden. I løpet av å søke fremtiden 
krysser Homo sapiens grensene til de ukjente .... Han etterlater det kjente universet ... bringer stadig små fragmenter av det 
ukjente med seg ut av mørket og legger dem til det kjente ”(Torrance 1995, 12). Denne ‘hjemreisen’ ut til fremtiden og tilba-
ke til hit-og-nå er delt på tvers av alle innovasjonsregistre. Kreativitet, enten den er kunstnerisk eller gründer, innebærer at 
innovatøren “ser” et fremtidig resultat som gjenspeiler lidenskapen deres og deretter tilbakefører trinnene sine tilbake til 
hit-og-nå. Når denne banen er smidd, kan den spores på nytt for å lage en plan for å få den fremtiden til å komme, trinn for 
trinn. Torrance hevder: “Fremtiden må ikke bare oppfattes, den må også formes ... Dette bildet fungerer alltid som en pro-
jeksjon bakover, fra fremtiden til i dag” (Torrance 1995, 138). Det som blir beskrevet her er kreativitetsprosessen, og dette 
er også innovasjonsprosessen. Videre sier han at “denne spirituelle overspenningen av grensene for det ukjente er kilden 
til all menneskelig kreativitet” (Torrance 1995, 138). Her igjen skaper “overskyting av grenser” et behov for mot i kreativitet, 
et mot som er helt nødvendig for en gründer.

Sosialt jordbruk sitter i det tverrfaglige krysset mellom to veldig forskjellige disiplinære samfunn - sosialomsorg og land-
bruk. Akkurat som praksisen krever kompetanse fra begge deler, kan den også sees på å sitte i ingen av. Dette kan føre til 
skepsis fra begge retninger. Som mange forskjellige aktiviteter innen multifunksjonsoppdrett, går sosialt jordbruk i strid 
med modellen for industriell produksjon av matvarer som sterkt dominerer landbruket. Dermed kan den sosiale jordbruk-
sentreprenøren møte skepsis eller til og med direkte motstand fra alminnelige jordbrukssamfunn. På samme måte, ved å 
tilby et nytt alternativ til sosial omsorg (i et naturlig miljø), kan sosial jordbruk også sees på som noe “utenfor det bleke” til 
mainstream sosialomsorgspraksis når de er institusjonalisert i lokale myndigheter.

Dermed vil det kreve like store mengder mot og kreativitet for å skape noe nytt - noe som deltar i begge forskjellige fagom-
råder, men som uten tvil kan sees på som en integrert del av ingen av dem.

6.2.3 MESTRINGSEVNE (SELF-EFFICACY) 

Følgende avsnitt er avhengig av arbeidet til Alfred Bandura, Self-Efficacy in Changing Societies (1995).

 Et grunnleggende krav for personlig mot av noe slag er selvtillit, eller det Bandura kaller selvtillitstro. Bandura er en kana-
disk psykolog som er den generelt anerkjente eksperten på emnet. Han sier at samfunn er avhengige av innovatører som 
bruker trendene, og som bruker seg selv for å skape noe nytt mot en rekke vanskeligheter. “Kreative mennesker tester evig 
grensene for sine evner, situasjonen i seg selv og reservressursene sine” (Bandura 1995, 2) sier han. Barndommene til Tho-
mas Edison, Henry Ford, Albert Einstein, Benjamin Franklin og Richard Byrd ... er fylt med beretninger om forsøk på å utføre 
oppgaver som ble ansett for å være for vanskelige for dem ... alle gjorde uunngåelig feil, eller opplevde farer som plasserte 
dem i kategorien ‘vanskelige barn’ eller ‘sprø ungdommer’ (Bandura 1995, 4). Dette ligger i hjertet av Banduras forestillinger 
om innflytelsens innvirkning på det store samfunnet - han hevder at de er outliers , ikke det samme som normen, og at 
samfunnet er avhengig av dem for å komme videre.
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Hans formelle definisjon av egeneffektivitet er «Evnen til å utøve kontroll over hendelser som påvirker livene våre». Med andre 
ord handler det om vår evne til å påvirke utfall, spesielt de som er viktige for oss. Som en psykologisk teori gjelder det mer 
enn innovatører og gründere i streng forstand, selv om det er det vi vil fokusere på her.

Teorien om mestringsevne
Som en teori forklarer den opprinnelsen til troen om egeneffektivitet, deres struktur og funksjon, prosessene de opererer 
gjennom og deres mangfoldige effekter.

Det er en teori ved at den gir et omfattende skjema som tar for seg alle de ovennevnte. Opplevd mestringsevne tilsvarer et 
sett med tro på ens evner til å organisere og utføre handlingsplanene som kreves for å håndtere potensielle situasjoner. De 
har innflytelse på hvordan vi tenker, føler, motiverer oss selv og handler.

Videre hevder Bandura at slike evner (å påvirke utfall) er noe vi ikke er født med - snarere de av oss med høy egeneffektivitet 
lærer dem gjennom prosessen med våre liv. Så hvis mestringsevne læres, kan vi også lære det og anvende det i livene våre.

Når han beskriver hvordan tro på mestringsevne læres, starter Bandura med det han kaller kildene til effektivitetsoppfat-
ninger - (hvordan vi ‘vet’ - hvordan vi lærer at vi kan være effektive styrere av våre egne reiser. Han sier når vi lærer at vi kan 
gjøre det selv gjennom fire typer opplevelser - Mestringsopplevelser; stedfortredende erfaringer; Sosial overtalelse; Sel-
voppfølging av vår fysiologiske og følelsesstatus. Når vi har våre egne små suksessopplevelser, inspirerer det oss til å tenke 
vi kan ta på oss mer og gir en guide til hvordan vi kan komme oss gjennom disse erfaringene. Vi lærer av stedfortredende 
opplevelser når vi ser på andre lykkes og tenker at hvis de kan gjøre det, kan vi også det. Når foreldrene våre forteller oss 
at ‘vi kan gjøre det, lærer vi av sosial overtalelse. Og til slutt lærer vi å glede oss over følelsene av utfordring og suksess og 
ser frem til å oppleve flere av dem.

Bandura sier at effektivitetsoppfatninger regulerer menneskelige funksjoner gjennom kognitive prosesser; Motivasjonelle 
prosesser; Affektive prosesser; og utvelgelsesprosesser. I detalj regulerer effektivitetsoppfatninger menneskelige funksjo-
ner gjennom disse fire prosessene. Med kognitive prosesser: hva vi tenker om hva vi kan gjøre, og jo mer vi tror vi kan gjøre 
det, jo bedre er vi i stand til å gjøre det. Med motivasjonsprosesser motiverer vi oss selv basert på hva vi forventer - årsaker, 
utkom, anerkjente mål. Dette er drevet av forventninger om utfall, personlig evne. Slik er vi motivert for å nå mål, ta på oss 
utfordringer. Vi velger også hva vi kan og ikke kan gjøre gjennom Affektive prosesser, det vil si hvilke følelser vi opplever - 
stress, opphisselse osv., Og vår evne til å utøve kontroll over våre svar på disse. Minnet om fornøyelsene ved å oppnå noe 
betydelig kan få oss til å prøve andre viktige utfordringer. Til slutt trener vi det Bandura kaller Seleksjonsprosesser, hvor vi 
velger hvilke kompetanser vi skal bygge og hvilke kompetanser vi bestemmer oss utenfor.

Når Bandura beskriver hvordan et slikt psykologisk fenomen fungerer, fokuserer han på mennesker med lav eller høy ‘fø-
lelse av egeneffektivitet’. Han sier at “Mennesker som har en lav følelse av effektivitet i gitte domener, viker unna vanskelige 
oppgaver, som de ser på som personlige trusler. De har lave ambisjoner og svakt engasjement for målene de valgte å forføl-
ge. Når de blir møtt med vanskelige oppgaver, dveler de ved sine personlige mangler, hindringene de vil møte og alle slags 
skadelige utfall fremfor å konsentrere seg om hvordan de skal prestere. [Som en sult] de slapper sin innsats og gir raskt opp 
i møte med vanskeligheter. De er trege med å gjenopprette sin følelse av effekt etter svikt eller tilbakeslag. Fordi de ser på 
utilstrekkelig ytelse som mangelfull evne, krever det ikke mye mislykkethet for dem å miste troen på deres evner. ”(Bandura 
1995, 11) Hvis vi undersøker våre egne erfaringer med utfordring, kan vi se hvordan dette kan fungere. Vi har alle ting vi 
ikke synes vi er gode på - for eksempel den vanlige dialektikken mellom ord og tall. Hvis vi for eksempel “vet” at vi ikke er 
gode på tall, vil vi ikke prøve så hardt å bli bedre på matematikk, til slutt, og stoppe oss selv fra å komme videre på det feltet.

Alternativt hevder Bandura at “Mennesker med stor sikkerhet i sine evner innen gitte domener tilnærmer seg vanskelige 
oppgaver som utfordringer som skal mestres snarere enn som trusler som skal unngås. Et slikt effektivt utsikter fremmer 
egeninteresse og dyp engasjement i aktiviteter. Disse menneskene setter seg utfordrende mål og opprettholder et sterkt 
engasjement for dem. De styrker og opprettholder innsatsen i møte med vanskeligheter. [Ikke bare det, men] de gjenopp-
retter raskt sin følelse av effekt etter svikt eller tilbakeslag. De tilskriver svikt til utilstrekkelig ef-fort eller mangelfull kunn-
skap og ferdigheter som er tilegnelige, [og] de nærmer seg truende situasjoner med sikkerhet for at de kan utøve kontroll 
over dem. ” (Bandura 1995, 12) Derfor, i stedet for å se et tilbakeslag som fiasko, ser de av oss med høy egeneffektiv tro en 
utfordring som kan overvinnes - ofte sett på som behovet for å lære en ny ferdighet.

Bandura uttaler at “Enkeltpersoner må selv bestemme hvilke kreative evner de skal kultivere, om de skal investere sin 
innsats og ressurser i ventures som er vanskelige å oppfylle, og hvor mye motgang de er villige til å tåle i sysler strødd med 
hindringer og usikkerheter ( Bandura 1995, 4). “Når vi ikke er bevisste om selv å ta valg, er sjansene for å velge den mer 
positive stillingen noe tilfeldige. Først når vi blir klar over hvordan det fungerer, og hvordan vi kan endre, kan vi ta bevisste 
valg i livene våre, til slutt velge suksess i stedet for å mislykkes. Bandura sier, “det krever en spenstig effekt av effektivitet 
for å surfe-montere hindringene og tilbakeslagene som kjennetegner vanskelige virksomheter” (Bandura 1995, 11), og det 
er derfor dette betyr så mye for innovatører og gründere.
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Innovative prestasjoner krever en spenstig følelse av mestringsevne. Innovasjoner krever en stor innsatsinvestering over 
en lang periode med usikre resultater. Dessuten møtes nyvinninger som kolliderer med eksisterende preferanser og prak-
sis, negative sosiale reaksjoner. Som Bandura sier, “det kommer derfor ikke som noen overraskelse at man sjelden finner 
realister i rekkene av innovatører og store oppnåere. (Bandura 1995, 13) “Her ser han‘ realisme ’som tilsvarer å akseptere 
ting som de er og ikke føle seg i stand til å endre dem. Og dette motsetter han seg til de som har brakt så mange betydnings-
fulle nyvinninger i menneskelivet - brakt av de skaperne som har lært vanene med mestringsevne.

“Realists may adapt well to existing realities.  But those with a tenacious self-efficacy are likely to change those realities,” 
because, “to succeed, one cannot afford to be a realist.“

(Alfred Bandura. In an address before the American Psychological Association, 1998)More about self-efficacy:

“Realister kan tilpasse seg godt til eksisterende realiteter. Men de med en iherdig egeneffekt vil sannsynligvis endre disse 
realitetene, “fordi” for å lykkes, har man ikke råd til å være realist. “

(Alfred Bandura. I en adresse før American Psychological Association, 1998) Mer om egeneffekt:

http://www.uky.edu/~eushe2/Pajares/self-efficacy.html 

Disse åpne skogsparklandsområdene i Skottland blir i økende grad verdsatt for mulighetene de gir for små, små og miljøfaglige naturbaserte 
tjenester som leverer et bredt spekter av utdanning, helse, velvære og opplevelsestjenester til en økende etterspørsel. Forfatter: Rhys Evans

6.3 DEN NYE RURALE ØKONOMIEN

6.3.1 OPPLEVELSESØKONOMIEN

Følgende avsnitt er hentet fra Joseph Pine og James Gilmore’s The Experience Economy (2007)

Sosial organisering reflekterer (og former) de viktigste måtene å generere rikdom i et samfunn. Og generasjonen av rikdom 
gjenspeiler og former den sosiale organisasjonen i et samfunn. I løpet av menneskets sivilisasjon har måtene å generere 
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rikdom sammenslått til et sett av sammenhengende beskrivelser karakterisert kronologisk som Hunter-samler-samfunn; 
Agricultural Society; Industrial Society; og postindustrielt samfunn. Innenfor sistnevnte inngår kunnskapsøkonomi, tjenes-
teøkonomi og opplevelsesøkonomi. Disse kategoriseringene ble utviklet av forskjellige lærde til forskjellige tider, og etter 
hvert som tiden har gått, har det vært noe argument om kategoriske definisjoner, og dette skjemaet har begynt å lide under 
kompleksiteten i den nylige utviklingen.

Det som strukturerer valget av disse kategoriene, er imidlertid en enkel tilnærming til å forstå ulike sektorer av økonomisk 
aktivitet i samfunnet. Disse koker generelt ned til fire viktige sektorer: den primære (første) sektoren - dominert av produksjo-
nen av varer; den sekundære (andre) sektoren - dominert av produksjon av varer; den tertiære (tredje) sektoren - dominert 
av levering av tjenester; og en kvartær (fjerde) sektor - dominert av ‘høyere ordre tjenester’ som bank, markedsføring, etc. 

ØKONOMISKE SEKTORER

• Primær (1.) sektor – produksjon av råvarer

• Sekundær (2.) sektor -  produksjon av varer

• Tertiær (3.) sektor – levering av tjenester

• Kvartær (4.) sektor – tjenester med høyere ordre

Hver sektor domineres av en enkelt kategori av økonomisk aktivitet, det være seg produksjon av komoditeter eller levering 
av tjenester. For å forstå dette bedre, kan vi se nærmere på hver av disse tingene.

Råvarer
Råvarer er materialer hentet fra den naturlige verden. De kan være dyr, mineral eller grønnsaker. Noen er utvinnbare bare 
én gang, for eksempel mineraler. Andre kan regenereres årlig, for eksempel avlinger. Andre, for eksempel fiskebestander, 
regenererer seg selv (hvis ikke forstyrret). Produksjon av kommoditet innebærer store produksjonsskalaer, som krever om-
fattende bruk av landoverflater eller sjø. Siden varer er soppbare, betyr det at ethvert eksempel på en vare kan byttes mot 
et annet eksempel, for eksempel med hvete, kaffebønner, tre. Når en vare er merket med en deskriptor (dvs. nummer 1 
ris, type 00 hvete), kan en hvilken som helst mengde av den samme beskriveren erstattes her. Det vil si at de effektivt er de 
samme og fullt utbyttbare - for hverandre. Dette fører til konkurranse i produksjon basert på det som skal skille et produkt 
- pris. Når to mengder av en vare er utpekt det samme, vil den eneste forskjellen mellom dem være kostnadene for produk-
sjon og transport. Dette fører til prispress, noe som resulterer i en sektor ofte preget av høye volumer og lav enhetspris.

Historisk sett var denne sektoren også Agrarian Economy, et historisk produksjonsmiddel som lå bak fremveksten av de 
første ‘sivilisasjonene’ i Mesopotamia og andre steder på grunn av bøndenes evne til å produsere mer mat enn de kunne 
spise. Dette skapte et overskudd. Dette overskuddet måtte styres, og at forvaltningen kunne betales av overskuddet. Dette 
førte til fremveksten av man-agers, høvdinger og etter hvert, Kings. Bare gjennom produksjon av overskudd kunne et sam-
funn ha råd til aristokrati, og den agrariske økonomien støttet fremveksten av de første eksemplene på disse.

Selv iløpet av 1700-tallet forble landbruket ekstremt betydelig. I løpet av den tiden var 80% av arbeidsstyrken i USA ansatt 
av jordbruk. Det er nå mindre en 3%. Det er klart innovasjoner i produksjonsprosessen har økt effektivitet ogproduksjon. 
Større og større maskiner lar større mengder land dyrkes av færre og færre. Dermed fortsetter produksjonen av råstoff i 
produksjonssektoren men sysselsetter færre og færre mennesker. 

Varer
Ved å bruke varer som råvarer lager selskaper, og deretter lagervarer. Varer er håndgripelige gjenstander, solgt fra sokke-
len, ut av en katalog, etc., til kunder som er anonyme. Det vil si at produsenten av varene ikke selger direkte til kunden. I 
stedet lager de produkter de forventer at forbrukeren vil ønske seg. Fordi varer kan tas i bruk øyeblikkelig, er de mer verdt 
enn varene de er laget av. Bekvemmeligheten er høyere, og ofte, på grunn av stordriftsfordelene, kan produsenten selge et 
produkt for mindre enn en forbruker kan lage sine egne - hvis de virkelig kunne lage sine egne.

Tjenester
Tjenester er immaterielle aktiviteter tilpasset individuell forespørsel fra kjente klienter. Det vil si at en tjenesteleverandør 
ikke produserer en tjeneste før den er levert, og leveringen av den tjenesten er alltid et resultat av en forhandling mellom 
leverandøren og forbrukeren av tjenesten.

Kunder verdsetter generelt fordelene ved tjenester mer enn varene som kreves for å levere dem. Tjenester utfører be-
stemte oppgaver de vil ha utført, men ikke ønsker å gjøre selv: varer gir bare midlene til å gjøre dem. Enten forbrukere eller 
bedrifter, vil kundene skvise på varer (kjøpe billig) og bruke på tjenester.
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Linjene mellom varer og tjenester kan være uskarpe. For eksempel mat. Restauranter tilbyr håndgripelige varer i måltider, 
men hver enkelt er skreddersydd og levert som svar på kundens krav.

Tjenester med høyere ordre
Tjenester med høyere ordre er de tjenestene som støtter andre økonomiske aktiviteter, fra produksjon til forbruk. Disse 
inkluderer banker og andre finansielle tjenester, markedsføring, forretningstjenester osv.

Av de fire sektorene er servicesektoren på dette tidspunktet den dominerende sektoren når det gjelder å skape ny formue 
og nye muligheter. Dette er ikke å si at de andre sektorene ikke lenger fungerer eller ikke lenger er viktige. Men de revolu-
sjonerende endringene i servicesektoren, som fremveksten av kunnskapsøkonomien, gjør at det er tjenester som domine-
rer vekst og velstandsgenerering på det nåværende tidspunkt.

6.3.2 OPPLEVELSESØKONOMIEN

Pine og Gilmore (2007) har identifisert en del av servicesektoren som Experience Econ-omy. I en verden som stadig blir di-
gitalisert, peker de på økningen i verdien av unike erfaringer. I en globalisert verden av masseproduksjon og masseforbruk, 
der ting blir stadig mer allestedsnærværende, blir den viktigste differensiereren pris. Dette tillater de tingene og opplevel-
sene som er unike og særegne for å gi høyere priser. Mens varer produseres i store mengder før kjøperne ser dem, og 
tjenester produseres fra en direkte forhandling med kunden, er opplevelsene unike for personen som opplever dem. Til og 
med delte opplevelser.

Kjøpere av opplevelser verdsetter å være engasjert av det selskapet avslører over en lengre periode. Dermed omkommer 
arbeidet til opplevelsesstageren etter ytelsen. Dette holder den enda mer unik. Imidlertid forblir opplevelsen i minnet til 
den enkelte som er engasjert av arrangementet. En opplevelsesstager tilbyr ikke lenger varer eller tjenester alene, men den 
resulterende erfaringen, rik på sensasjoner, skapt i kunden. Og disse opplevelsene oppstår faktisk i ethvert individ som har 
vært engasjert på et emosjonelt, fysisk, intellektuelt eller åndelig plan.

• råvarene er naturlige
• varene er håndgripelige
• tjenestene er immaterielle
• opplevelsene er minneverdige

Det kan imidlertid være en blanding mellom varer, tjenester og opplevelser. For eksempel kan en produsent fokusere på 
opplevelsene kundene har når de bruker varene sine. For eksempel med biler - hvordan den varen (bilen) presterer. Eller i 
Couture - hvordan klær får deg til å føle deg når du bruker dem. Dette kalles eksperimentering av varer. Bilprodusenter kon-
sentrerer seg om kjøreopplevelsen; Møbelprodusenter konsentrerer seg om sitteopplevelsen; Forlag konsentrerer seg om lese-
opplevelsen. Når etterspørselen etter opplevelser vokser, vil også etterspørselen etter de varene som muliggjør opplevelser.

Dette inkluderer varer som påvirker sansene: Smak, lukt, berøring, lyd. Disse bidrar tross alt til opplevelsen.

En annen del av opplevelsesøkonomien driver salg av varer som representerer opplevelsene, inkludert: Memorabilia, Uni-
forms, Film- og musikkbransjevarer, Tourist merchandise. Disse gir ekstra muligheter til å tilføre en opplevelse verdi og kan 
hjelpe med bunnlinjen til en opplevelsesleverandør.

Tabellen nedenfor viser hvordan verdien av tjenesten vokser etter hvert trinn opp i stigen for økonomiske tjenester når den 
i økende grad blir omgjort til en hel opplevelse. Standarder endres etter hvert som mer blir mulig, og dermed ser vi kost-
nadene for en bursdag gå fra en kake laget fra bunnen av, (0,50 cent) til tilbudet av en hel bursdagsopplevelse (150 dollar). 

FRA VARE TIL BEGIVENHET: BURSDAGSSELSKAP

1950 tallet – mor baker en kake fra råvarer - kostnad $ 0.50

1960-tallet – mor baker en kake fra kakemiks - kostnad $3.00

1980- tallet – mor kjøpte en kake fra supermarkedet - kostnad $ 15.00

1990- tallet – foreldre tar barna til Chuck E Cheese for bursdagsselskap - kostnad $150.00 inkludert kake!

”De beste tingene i livet er ikke ting” (Linda Godeau)
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6.3.3 AUTENTISITET

Denne delen kommer også fra Pine og Gilmore’s The Experience Economy (2007)

«Nå som opplevelsesøkonomien har nådd full blomst - og erstattet servicøkonomien som den igjen hadde overtent indus-
triøkonomien, som selv hadde erstattet Agrarian Economy, bærer ikke spørsmål om ekthet ikke bare alle opplevelsestilbud, 
men på tvers av alt økonomien» ”(Pine & Gilmore, 2007,13).

Akkurat som økningen av tjenester bidro til å etablere kvalitet som et felt verdt med bevisst ledelsesoppmerksomhet, 
krever økningen av erfaringer en ny arena for lederkompetanse. Organisasjoner i dag må lære å forstå, administrere og 
utmerke seg ved gjengivelse av ektheten.

Derfor, til tilgjengeligheten av varer, kostnadene for varer og kvaliteten på tjenesten, må virksomheter nå legge til ektheten 
av opplevelsen som noe som skal styres. Når forbrukere vil ha det som er “ekte”, blir styringen av kundens oppfatning av ekthe-
ten den første nye kilden til konkurransefortrinn, det nye forretningsimperativet. Langs kjeden fra produksjon til erfaring, 
har vi gått fra “knapphet til overflod og deretter fra overflod til autentisitet”

• Tilgjengelighet: Innkjøp på grunnlag av tilgang til pålitelig forsyning
• Kostnad: Innkjøp på grunnlag av å få en rimelig pris
• Kvalitet: Innkjøp på grunnlag av utmerket produktytelse
• Autentisitet: Innkjøp på grunnlag av samsvar med selvbilde og forhåndsetablerte forståelser

Legg merke til at autentisitet ikke er det samme som ektehet. Autentisitet er iscenesatt, den blir vedtatt, den utføres. Der-
med blir utførelsen av autentisitet en viktig ressurs i etableringen av en opplevelse. Dette betyr at leverandøren ikke kan 
anta at kunden oppfatter autentisitet auto-matisk - det må demonstreres for dem. Autentisitet kan være ganske variert, 
men resulterer alltid i en kundeopplevelse av tillit og involvering med opplevelsen.

6.3.4 TAKKNEMLIG HENVENDELSE

Hvordan urbane, sosiale og økonomiske endringer gir muligheter for rurale virksomheter
Historisk sett har landsbygda blitt sett på som den fattige lillebroren til velstående byrom. Tradisjonelle betegnelser inklu-
derer ‘bakover’, ‘bakke-billy’, ‘parochial’ osv. Dette speiles av det historiske og moderne fenomenet landlig avfolking. Be-
folkning skjer, i det minste delvis, som et resultat av synkende landlige arbeidsplasser (ettersom råvarehøstingen blir mer 
effektiv med større og større maskiner), og delvis på grunn av attraksjonene i ‘sterke lys, storby’. I løpet av de siste tiårene 
har imidlertid en rekke endringer i populærkultur, forbruksmønster, reisemuligheter og generell velstand bidratt til en om-
formering av verdien av landlige ressurser. Dermed blir et paradigme av ‘landlig berøvelse’ til å bli en av ‘landlige fordeler’, 
og det har skjedd et samtidig trekk fra fokus på det som mangler til en av landlige utvikling av viktige viktige eiendeler, 
spesielt bygd rundt ‘natur’ og ‘fellesskap’.

Det er tre viktige faktorer bak en endring som denne. De er globale, sosiale og økonomiske.

For det første, når vi har flyttet til en globalisert økonomi, ser vi masseforbruket spre seg over hele verden. I et slikt marked 
for masseforbruk (med samtidig masseproduksjon) av varer og tjenester, blir de stadig mer differensiert etter pris. Dette 
betyr at de varer og tjenester som er særegne, individuelle og bare kan få tilgang til ett sted, begynner å ha større verdi. 
Dermed gir særegne landlige landskap, landlige aktiviteter, opplevelser på landsbygda og landlige varer nye muligheter for 
utvikling og innovasjon, og får tilgang til nye urbane markeder med både rikdom og vilje til å glede seg over dem.

For det andre påvirker endrede sosiale trender i de dominerende befolknings- og økonomisentrene etterspørselen etter 
landlige ressurser. Dette er spesielt når vi ser på opplevelsen og utnyttelsen av ‘grønn infrastruktur’ i felt som friluftse-
ventyr, kulturminner og andre opplevelser av landskapet. Økende urbanisering betyr at disse opplevelsene blir sjeldnere 
i byer, og likevel er det sosiale trender mot å leve et sunnere, kraftigere liv, og mot å bruke naturbaserte løsninger for å 
motvirke stress fra byliv. Veksten av private treningssentre og treningssentre er bare ett aspekt av disse endringene, og 
det er økningen i friluftslivsturisme. På samme måte øker den økende interessen for tradisjonelle matvarer, produsert 
på bærekraftige måter, muligheten for å ta lokale matvarer inn i en bredere mainstream, spesielt med økende bevissthet 
om miljøkostnadene til ‘high-mile’ mat. Alle disse trendene tjener til å verdsette tradisjonelle landlige ressurser, og skaper 
dermed muligheter for nye landlige bedrifter som kan dra nytte av dem. Nå blir stadig flere landlige områder ‘Drømme-
samfunnet’ (Jensen, 1999).

For det tredje begynner forholdene i mange landlige områder å ligne forholdene til sine urbane naboer. Tilgang til digitalt 
bredbånd, mobiltelefonnett, nye transportnett og faktisk nye retningslinjer som inkubatorer på landsbygda, gjør at gründe-
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re nå kan få bedre tilgang til forbrukerne som måtte ønske det de har å tilby. Slik at den større økonomien fører infrastruk-
tur og ressurser til landlige steder, støtter også en økning av entreprenørskap på landsbygda.

Drevet av sosiale og kulturelle endringer i byer og forsteder blir landlige områder sett på som lyststeder - særlig steder for 
å oppdra familier og motvirke belastningen i bylivet (Jensen 1999). Ifølge Jensen utvikler det i Drømmesamfunnet videre et 
marked for ‘produkter’ (veldig vidt definert) som kan kommunisere og appellere til følelser og kan fortelle en historie. Det er 
historien, som gir identitetsressurser og tilfredsstiller et atavistisk behov for fortelling, som ligger i hjertet av denne svingen 
av verdsettelse. I Drømmesamfunnet vi går inn i, “gårdbrukere sitter på enorme ressurser,” sier Maria-Therese Hoppe, “ikke 
fordi det er mye penger i landbruket, men fordi det gir historier som vil bli ønsket og søkt i årene som kommer. ... ”(Jensen). 
Disse ‘historiene’ er også en ivrig komponent i Pine og Gilmore’s Experience økonomi - noe vi vil utforske i neste avsnitt.

Tradisjonelt har vi sett byer og landlige områder som forskjellige og separate. Stadig mer og mer blir de sett på som to 
sider av den samme mynten (Cronon, 1991). Når den ble grunnlagt, hadde hver by sitt ‘innlandet’ - landlige områder der 
byens handelsbehov (enten det er for mat, fiber, tømmer, stein eller energi) ble hevet, forvaltet og høstet. Per definisjon 
involverte disse områdene den omfattende bruken av land (dvs. over et stort område) og en relativt lav befolkning. Med 
globaliseringens fremgang blir imidlertid koblingen mellom en by og dens periferi stadig mer strukket til bristepunktet. Nå 
kan hele verden sees på som en bys innlandet.

Samtidig er den kulturelle og historiske betydningen av landsbygda for byens innbyggere fortsatt en sterk forbindelse. 
Landlige områder spiller fortsatt viktige roller i kollektive forestillinger om historie, kulturarv og kultur til tross for at over 
50% av oss nå bor i byer i Europa. Og det er denne emosjonen, disse følelsene som imidlertid er grunnlaget for en reverse-
ring av tilbakegangen av forholdet mellom land og by. I den postmoderne byen blir lengselen etter et ‘hjemlandskap’ en ge-
nerell lengsel etter legemlige opplevelser av ikke-urbane landskap. Dermed bygges nye koblinger mellom byens innbyggere 
og landlige landskap - koblinger av affekt, koblinger bygget av større mobilitet, koblinger til disponible inntekter, koblinger 
som gjør det mulig å jobbe hjemme, og til og med koblinger til fjern styring og regulering. Vi kan faktisk si at landlige land-
skap i økende grad har ting som byboere vil ha.

Dermed ser vi nye muligheter for godt betalte tjenestevirksomheter, spesielt de i Ex-perience Economy, til å trives i tidligere 
landlige områder. Ved å bruke nye teknologier for kommunikasjon og transport, er landlige tjenester, spesielt de som le-
verer naturbaserte tjenester (helse, velvære, utendørs turisme, etc.), posisjonert til å utvide og trives. En forståelse av disse 
driverne for endring og innovasjon er avgjørende når man bygger innovative nye bedrifter på landsbygda. 

Farm entrepreneur at work. Author: Thüringer Ökoherz e.V. Gårdsentreprenør i arbeid.
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6.4 HOVEDAKTIVITET OG ØVELSER
Klasserom øvelse
Den deltakende klasseromsaktiviteten er identifisering og sammenstilling av en oversikt over eiendeler på landsbygda som 
har fått verdi som følge av nyere endringer i samfunnet og økonomien. Dette kan gjøres som en klasseromsøvelse. Studen-
tene vil danne små grupper for å jobbe praktisk med varebeholdningene, for å innse hvor mange eiendeler de allerede har 
og hva verdien kan være for den nye bedriften.

Arbeid i en liten gruppe, bestem deg for et sted - en liten gård, en skog, en naturskjønn ressurs, etc., hvor du vil forvandle 
eiendelene dine til en ny bedrift. Et godt eksempel ville være en eksisterende småbruk som skal brukes om til en sosial gård.

Målet er å finne ny verdi i eksisterende ressurser. Først identifiser gamle ressurser (dvs. landskaper, miljø, kultur- og natur-
arv osv.) Og for det andre viser hvilke nye aktiviteter disse ressursene er grunnlaget for.

Hver gruppe skal fullføre sitt inventar og deretter presentere funnene sine for resten av klassen

6.5 IDEER TIL HJEMMEARBEID
Det er to typer hjemmearbeid som må gjøres for å maksimere studentens læringserfaring.

Den første er lesing fremover - emneplanen og alt lesestoff må være tilgjengelig, enten online eller i kopi, minst en uke før 
den enkelte klasse. I tillegg bør foreleseren legge alle passende presentasjoner opp i det virtuelle læringsmiljøet en uke før 
klassen. På denne måten er studentenes viktigste lekseoppgave å lese fremover for å forberede seg til klassene.

Den andre lekseoppgaven vil være oppgaven. Studenten skal begynne å tenke på temaer så snart kurset starter og i løpet 
av de to dagene, skal sende et forslag til kurslederen for godkjenning. Det er viktig at forslagets emne er lite nok til å dekke 
tilstrekkelig i en 15-siders skriftlig artikkel.

Dette er en individuell vurderingsoppgave, og studentene vil bli pålagt å legge inn et betydelig antall timer med å jobbe med 
dette mellom slutten av timene og 2-ukers innleveringsfrist.

6.6 EVALUERING OG VURDERING
Dette korte kurset blir vurdert ved hjelp av en skriftlig oppgave, som kreves to uker etter at kursene er tatt.

Oppgaven vil ha form av en beskrivelse av en prosjektidee som studenten allerede har litt erfaring og lidenskap med. Det 
kan være oppstart av en ny bedrift eller tillegg av en ny innovativ tjeneste til en allerede eksisterende. Selv om hovedfokuset 
på dette kurset er sosial jordbruk i ånden av multifunksjonalitet på gården, kan andre innovative gårdsbaserte eller natur-
baserte aktiviteter vurderes, som det kan være, at å legge til flere produkter eller tjenester til eksisterende sosiale gårder 
kan støtte suksessen av en sosial gård. Der det var hensiktsmessig, kunne elevene bli invitert til å samarbeide i små team. 
Oppgaven vil bestå av omtrent 20 sider med tekst; referere til både ideene som blir gitt i løpet av studien og til empirisk 
informasjon om selve prosjektet; og være godt strukturert og godt skrevet. Det skyldes to uker etter den siste klassen, og 
graderingen forfaller to uker etter det. Karakteren er bare bestått eller ikke bestått, men studentene vil få konstruktiv skrift-
lig tilbakemelding på oppgaven sin, i tillegg til prosjektforslaget, på en slik måte at dette forslaget styrkes.

Vurderingen tar direkte opp læringsutbyttene K1, K2, S 1-4, GC2, GC3, GC5.
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PRAKTISK INFO: TIDSKRAV, STED, VERKTØY OG MATERIALER
Concept Workshop er veldig godt egnet for en siste fremmøtefase innenfor rammen av videre opplæring, der deltakerne 
lager sine egne virkelige prosjekter i forbindelse med utvikling av nye grener av gårder innen sosialt gårdsarbeid. Den er 
imidlertid også egnet for bruk i et studiekurs. I dette tilfellet bør fiktive scenarier tilbys eller utvikles av studentene selv.

Forutsetninger: Deltakerne kjenner komponentene i en forretningsplan og er i utgangspunktet i stand til å utvikle en for-
retningsplan.

Tid: Kurset er delt inn i et forelesning om teoretisk bakgrunn (ca. 90 minutter) og praktisk anvendelse av Concept Workshop 
(1 time per deltaker).

LÆRING
Kunnskap: De nyutdannede forstår det grunnleggende om selvstyrt læring og er i stand til å forklare, sammenligne og 
evaluere eksempler på dette fra landbrukssammenheng.

De nyutdanne er i stand til å beskrive kollegial rådgivning som en form for selvlæring, kan forklare egenskaper, mål og an-
vendelse, samt vurdere dens betydning for landbruksentreprenører.

Ferdigheter: Avgangselevene er i stand til å søke og gjennomføre Concept Workshop uavhengig og selvstyrt i egenskapte 
faggrupperådgivning. De kan også anvende prinsippene for kollegial rådgivning i andre sammenhenger.

Sosiale / personlige kompetanser: Nyutdannede er i stand til å formulere sine egne problemstillinger og presentere dem 
for en gruppe. De kan endre argumenter og forslag ettertrykkelig og i øyehøyde med andre mennesker, akseptere og gi 
hjelp og overholde regler for kommunikasjon.

ABSTRAKT
Konseptverkstedet er basert på ideen om fagfaglig eller kollegial rådgivning. Det er en form for selvstyrt læring som også 
blir stadig viktigere blant bønder. Før workshopen starter, må studentene utvikle og jobbe med sitt individuelle forret-
ningskonsept eller idé. Under workshopen må de presentere det for medstudentene i forbindelse med en spesifikk sak de 
trenger råd om. Kollegial rådgivning er en form for konsultasjon som trekker på kunnskap og erfaring fra kolleger. I denne 
sammenhengen er de andre studentene “kolleger” som har arbeidet med lignende konsepter og kan gi ideer og erfaringer. 
Dermed kan mange perspektiver, meninger og forslag samles som hjelper til med å finne en løsning. Læreren overtar rollen 
som moderator eller fasilitator.

De forskjellige stadiene i Concept Workshop er som følger: Presentasjon av konseptet og ett spesifikt spørsmål - forståel-
sesspørsmål - tilbakemelding fra jevnaldrende, ideutveksling - re-sume av den opprinnelige programlederen.

NØKKELORD
Konseptverksted, fagfellecoaching, kollegial rådgivning, selvregulert læring, forretningskonsepter, ideer, entreprenør

7.1 INTRODUKSJON
Under utviklingen av konsepter og forretningsplaner for etablering eller videreutvikling av sosialt jordbruk oppstår det fra 
tid til annen problemer, som i utgangspunktet virker uløselige. I løpet av denne prosessen blir entreprenøren ofte ståen-
de på egen hånd (eller på sirkelen til familien deres). Gründere mangler ofte kolleger eller jevnaldrende som de føler seg 
komfortable med å dele ideer, bearbeide erfaringer eller til og med bare være forferdelige. Isolasjon stammer fra å ikke 
ha noen å diskutere forretningsproblemer med, eller med hvem de skal betro seg på passende måte (Os-trowski, 2018). 
Læring i jevnaldrende nettverk kan overvinne følelser av isolasjon og fremme selvtillit, men ikke fordi jevnaldrende nød-
vendigvis deler de samme svarene på vanlige utfordringer. Snarere stammer disse gunstige effektene av at gründere deler 
de samme typene problemer (Zhang & Hamilton, 2009). Konseptverkstedet er en måte å finne løsninger på individuelle 
problemer uavhengig av og sammen med mennesker som har lignende utfordringer. Derfor kommer du et skritt nærmere 
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implementering av egne konsepter. Det er viktig å kunne anvende denne metoden uavhengig i lignende situasjoner utenfor 
universitetet / det organiserte læringsmiljøet. Som gründer eller ledende personlighet er det nødvendig å kunne reagere på 
vanskeligheter og finne løsninger. Konseptverkstedet er en mulighet til ikke å måtte gjøre dette på egen hånd, men å støtte 
hverandre i en gruppe jevnaldrende.

I tillegg til å redusere ensomhet og isolasjon, kan jevnaldrende samhandling gi en følelse av universitet, bidra med ny 
kunnskap og ideer, stimulere til kritisk refleksjon og fremme stedfortredende læring. Jevnaldrende læringsmiljøer og andre 
lignende typer sosial interaksjon kan proaktivt utløse refleksjon ved å eksponere gründere for alternative perspektiver, og 
ved å oppmuntre til spørsmål om inngrodd atferd og forutsetninger (Ostrowski, 2018).

I det følgende presenteres det grunnleggende og opprinnelsen til Concept Workshop først: Ideen om selvstyrt læring og 
kollegial rådgivning. Eksempler på selvstyrt læring i en landkulturell kontekst blir presentert og funksjoner, målsettinger, 
bruksområder, samt kurs for fagfelleveiledning. Deretter blir innstillingen og den nøyaktige prosedyren for Concept Works-
hop-metoden introdusert.

7.2 INTRODUKSJON TIL SELVREGULERT LÆRING
For å skille selvlæring fra andre læringsformer kan det generelt sies at eleven må bli aktiv. Selvlæring er aktiv læring i stedet 
for passiv mottak av kunnskap. Det er i strid med den tradisjonelle “rote-and-reproducing” tilnærmingen til læring. Ved 
selvlæring forsvinner det vanlige læreobjektet (læreren lærer eleven).

Begrepet selvlæring står bare sjelden på egen hånd. Vanligvis legges det til et annet ord som avgrenser det nærmere. Der-
med snakker vi om begreper som selvstyrt læring og selvregulert læring. Begge begrepene brukes ofte synonymt, og det er 
vanskelig å skille mellom dem.

En veldig god sammenligning ble gjort av Saks og Leijen (2014) og som jeg vil henvise til i det følgende. I følge dem kommer 
den mest grunnleggende definisjonen av selvstyrt læring fra Knowles (1975) som beskrev det som en prosess der individer 
tar initiativet, med eller uten hjelp fra andre, til å diagnostisere læringsbehovene deres, formulere læring mål, identifisering 
av menneskelige og materielle ressurser for læring, valg og implementering av egnede læringsstrategier og evaluering av 
læringsresultater. I forhold til selvregulert læring, kan selvstyrt læring sees på som et bredere konsept i betydningen elev-
ens frihet til å styre læringsaktivitetene og graden av kontroll eleven har. I selvstyrt læring er det for eksempel eleven som 
definerer læringsoppgaven, mens i selvregulert læring kan det også være en lærer. Selv om selvstyrt læring antydes å være 
lokalisert på makronivå, blir selvregulert læring oppgitt å være mikronivåbegrepet som angår prosesser innen oppgaveut-
førelse. Det første trinnet i å lære å selvstyre ens læring er ferdigheten til å selvregulere læringsaktiviteter og oppgaveut-
førelser. Selvstyrt læring kan omfatte selvregulert læring, men ikke motsatt (Jossberger et al, i: Saks & Leijen, 2014).

SELVSTYRT LÆRING SELVREGULERT LÆRING

Likheter 1. begge sees i to dimensjoner
a) ekstern/prosess/hendelse;
b) indre/personlighet/evne;

2.  begge har fire nøkkelfaser: definer oppgaver- sette mål og planlegge- vedta strategier- 
overvåke og reflektere

3. aktiv deltaking
4. målrettet atferd
5. metakognisjon
6. Iboende motivasjon

Forskjeller 1. stammer fra voksenopplæring
2.  praktiseres hovedsaklig utenfor 

det tradisjonelle skolemiljøet
3.  Innebærer å utforme et 

læringsmiljø
4.  innvolverer planlegging av en 

læringsbane
5.  Bredere makronivå konstruksjon

1. stammer fra kognitiv psykologi
2. pratiseres I hovedsak i et skolemiljø
3. oppgaver vanligvis satt av læreren
4. Smalere mikronivå konstruksjon

Likheter og forskjeller mellom selvstyrt læring og selvregulert læring, tilpasset fra Saks & Leijen (2014).
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7.3 SELVLÆRING I ET GÅRDSMILJØ
Selvlæring skjer i forskjellige fagmiljøer - hvorav oppdrett er ett. Skiftende miljøer som har usikre og urovekkende virk-
ninger, utfordrer bøndenes evner til å tilpasse gårdene sine og skape elastiske virksomheter. For å kunne tilpasse seg de 
endrede forholdene, kreves det regionaltilpassede problemløsningsmetoder og spesifikke innovasjoner. Men bønder får 
i stor grad stå igjen med utfordringen med å utvikle individuelle beskjæringsløsninger i tillegg til deres daglige operative 
virksomhet.

For å utvikle individuelle avlingsløsninger stiller jordbruk høye krav til kunnskap og ferdigheter. Enhver innvirkning på 
det komplekse agro-økosystemet krever spesifikk kunnskap om dette systemet og dets lover. I tillegg til den eksplisitte 
kunnskapen, spiller kunnskap fra praktisk erfaring og implisitt kunnskap en viktig rolle. Disse omfattende kravene til kom-
petanse kan oppfylles ved å integrere forskjellige måter å formidle kunnskap på. Det ser ut til at forskning på gården (bon-
de-ledet) og læring på foreldregården, samt samtalene med hverandre, er svært viktige systemer for kunnskapsoverføring 
i gårdsdrift.

Forskning på gården ledet av bønder med eller uten hjelp fra en rådgiver eller vitenskapsmann er en måte å ta i bruk nye 
metoder for å bygge gårdens spenst. Gjennom å eksperimentere lærer bønder læring-ved-å gjøre (prøving og feiling) hvilke 
nye metoder som fungerer best.

Gjennom nettverk eller i dialog med kolleger lærer bønder av hverandre - gjensidig læring. De skaper utvekslingsrelasjoner 
og tillater dermed innovativ handling.

En lovende tilnærming for å møte en slik situasjon er deltakende samarbeid. I det etterfølgende presenteres to vellykkede 
deltakende tilnærminger til selv- og gjensidig læring, som kan gi bønder mulighet til å ta sin egen ledervedtak: «Farmer Field 
Schools» og «Stable Schools».

7.3.1 FARMER FIELD SCHOOL

Farmer Field School-tilnærmingen er en form for voksenopplæring der bønder lærer optimalt i grupper fra feltobserva-
sjon og eksperimentering. Den ble utviklet i 1989 av spesialister fra FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO), for å hjelpe 
små gårdsbrukere i utviklingsland med å forbedre sin integrerte skadedyrhåndteringspraksis. Det ekspanderte raskt, og 
i dag gjennomføres tilnærmingen over hele verden. På Farmer Field Schools møtes grupper av nabobønder regelmessig 
(ofte ukentlig) for å observere og diskutere dynamikken i avlingens økosystem. Møtene tilrettelegges av en rådgiver eller 
vitenskapsmann. Gjennom enkle eksperimenter forbedrer bøndene forståelsen av funksjonelle forhold. I denne sykliske 
læringsprosessen utvikler bønder ekspertisen som gjør dem i stand til å ta sine egne avlingsforvaltningsbeslutninger. Spe-
sielle gruppeaktiviteter oppmuntrer til læring fra jevnaldrende, så vel som å styrke kommunikasjonsevner, problemløsings-
ferdigheter og gruppebygging (som et samarbeid mellom bønder, utvidelse av bonde til bonde eller nettverksdannelse) 
(van den Berg, 2004).

7.3.2 STABLE SCHOOL

Stable School er et konsulentkonsept som fokuserer på selvstyrt læring blant jevnaldrende. Grunnprinsippet er enkelt: en 
gruppe på opp til seks husdyrbønder danner en stabil skole som møtes regelmessig og deler sin kunnskap. Problemer og 
utfordringer på gården blir diskutert og løst av bonden i samarbeid med andre husdyrbønder. Stable School-tilnærmingen 
ble utviklet i 2004-2005 i Danmark av en stor gruppe økologiske melkebønder fra samme bondeforening som møtte situa-
sjonen med å ha det felles målet å fase ut antibiotika fra besetningene deres. Hovedtilnærmingen var å utforme individuelle 
gårds- og besetningslager gjennom en deltakende prosess, ved hjelp av bondegrupper for gjensidig råd og felles læring. 
Bøndene dannet små læringsgrupper som ble deltatt av en prosessfasilitator. Gruppene møttes månedlig på en privat gård 
for gruppemedlemmene. Tilretteleggerens rolle var:

• lager en agenda for neste møte sammen med vertsbonden og sender den til alle medlemmer,

• lede møtet og hjelpe bøndene gjennom diskusjonene og

• skriv referatet og send det til gruppemedlemmene etter møte - han eller hun deltok ikke aktivt som rådgiver eller 
profesjonell på møtene (Vaarst et al., 2007).

Stable School-tilnærmingen skaper et åpent rom med en uformell atmosfære, der bønder deler kunnskapen sin - og dermed 
lærer av hverandre. Denne dialogen på lik linje motiverer bønder til å iverksette tiltak i konkret forandring.
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7.4 KOLLEGIAL RÅDGIVING SOM EN FORM FOR SELVSTYRT LÆRING 
BLANT KOLLEGER
Det grunnleggende metodologiske rammeverket som Konsept verkstedet bygger på stammer fra metoden for kollegial 
rådgivning. Det vil derfor bli presentert mer detaljert her. Det er forskjellige modeller for kollegial rådgivning, som avviker 
litt noen steder. I det følgende refererer jeg hovedsakelig til konseptet Kim-Oliver Tietze (2010).

7.4.1 HVA ER KOLLEGIAL RÅDGIVING?

I det daglige yrkeslivet blir den ansatte kontinuerlig konfrontert med nye problemer og problemer. Konseptet med kollegial 
rådgivning er basert på antagelsen om at personer fra lignende arbeidsfelt kan gi hverandre råd om disse faglige utfor-
dringene. Det tilbyr derfor en tilnærming for å reflektere over konkrete praktiske problemer i samarbeid med andre og for 
å søke etter løsninger. Deltakerne konsulterer hverandre og er selvregulerte. Alle deltakere i en kollegial konsultasjon er av 
samme rang og følger en definert struktur i konsultasjonen.

I motsetning til andre former for rådgivning, er det ingen profesjonelt erfaren konsulent eller trent coach.

7.4.2 MÅL OG FORDELER

Det overordnede målet med kollegial rådgivning er å forbedre den profesjonelle praksisen til de involverte (Tietze, 2009). 
Med aktiv hjelp fra de andre deltakerne, mottar en person konkret tilbakemelding og praktiske ideer for hverdagen sin, og 
bygger videre på de andre medlemmers erfaring og ferdigheter. Dette øker til slutt deltakernes faglige tilfredshet og bidrar 
til en mer produktiv arbeidsstemning. Samtidig fremmes nøkkelkompetanser som kommunikative og metodiske ferdighe-
ter, som er viktige for produktivt samarbeid og konstruktiv konfliktløsning, hos alle deltakere.

En viktig fordel er også styrking av den personlige evnen til å reflektere over ens profesjonelle handlinger. Refleksjon betyr å 
se på egen oppførsel og meninger fra et annet synspunkt, og å kunne stille spørsmål ved dem kritisk. Endring av perspekti-
ver under en kollegial konsultasjon er veldig lærerikt fordi ens egne profesjonelle handlinger kan sees på avstand og fra en 
observatørs perspektiv.

En ytterligere fordel er at de enkelte deltakerne mottar støtte fra de andre deltakerne i gruppen for å overvinne sine indi-
viduelle utfordringer, f.eks. gjennom tilbakemeldinger, gjennom opplevelsen av at andre også møter lignende utfordringer 
og gjennom en profesjonell utveksling.

7.4.3 KJENNETEGN

I følge Tietze (2009) er den spesielle kvaliteten på kollegial rådgivning særlig basert på disse egenskapene: å jobbe i en 
gruppe av jevnaldrende, selvregulering uten ekstern støtte, en fast prosess, åpenhet i metodikk, arbeidsfordeling og roller 
blant deltakerne , aktiv deltakelse av deltakere og fokusere på faglige og arbeidsrelaterte emner.

Grupper: Kollegial rådgivning foregår alltid i grupper fra fem til ti personer. Bare med dette tallet åpnes potensialet for de 
anvendte metodene opp, og kompetansen til medlemmene kan utfolde seg produktivt. Alle gruppemedlemmer har samme 
rang, dvs. hver person har muligheten til å bidra med et spørsmål eller et spørsmål.

Ingen profesjonell trener: En profesjonell trener er ikke nødvendig fordi gruppemedlemmene selv har tilegnet seg den nød-
vendige kunnskapen. Dermed bærer alle det samme ansvaret for den vellykkede utformingen av konsultasjonsprosessen, 
da de har den samme kunnskapen om denne prosessen og utfører den uavhengig.

Fast og gjennomsiktig metodikk: Prosessen med en kollegial rådgivning består av flere faser, som til sammen danner en 
transparent struktur i rådgivningsprosessen, og som gjenoppretter det samme for all rådgivning og er enkle å implemente-
re. Oppgavene og rollene til hver enkelt deltaker er kjent for alle, noe som gir veiledningsprosessen en viss forutsigbarhet 
og pålitelighet. Dette gjør at alle selv kan vurdere hva som forventes av ham eller henne i hvilken fase. Den faste prosessen 
gir gruppen selvtillit til å vurdere alle trinn som er nødvendige for en problemløsingsprosess.

Fordeling av arbeid og roller: Under en kollegial konsultasjon inntar deltakerne visse roller som tilsvarende aktiviteter er 
knyttet til. Den strenge overholdelse og ansvarlige utfylling av disse rollene er grunnleggende for suksessen med en kollegi-
al rådgivning. Det er flere roller: Sakspresentanten introduserer en sak eller sak som han eller hun søker nye perspektiver 
og løsninger for. Rådgiverne bringer inn utvidede perspektiver og ideer for løsninger i betydningen brainstorming. Fasili-
tatoren leder konsultasjonen og tar hensyn til overholdelsen av den metodiske prosedyren og et konstruktivt samarbeid.
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Aktiv deltakelse: Den kollegiale rådgivningen trives med bruk av det eksisterende potensialet, mangfoldige opplevelser 
og livlighet i en gruppe. Alle deltakere bør derfor bidra med sin spesialkunnskap, sin erfaringsbakgrunn og sin ervervede 
kompetanse.

Fokus på faglige spørsmål: Problemstillingene som presenteres i en kollegial rådgivning viser til konkrete yrkesrelaterte og 
arbeidsrelaterte nøkkelemner. Disse inkluderer spørsmål om samhandling og kommunikasjon eller beslutningsdilemmaer. 
Disse emnene må være relevante for deltakerne og ikke for kompliserte til å bli utført av deltakerne selv

7.4.4 TEMAER OG INNHOLD

Alle emner som er relatert til en konkret profesjonell situasjon hos en deltaker er i utgangspunktet egnet for en kollegial 
rådgivning. I følge Tietze (2009) skal følgende krav imidlertid oppfylles:

Saken viser til en konkret sosial situasjon med en eller flere samhandlingspartnere av aktuelle, konkrete grunner.

Samhandlingspartnerne og problemområdet ligger utenfor rådgivningsgruppen. Bortsett fra sakspresentanten, er ingen 
fra gruppen direkte involvert i saken.

Sakspresentanten er foreløpig fremdeles opptatt av spørsmålet. Han eller hun ønsker å reflektere over et uløst spørsmål 
som han eller hun ennå ikke har funnet et tilfredsstillende svar på.

Når du håndterer problemene, er fokuset alltid på den enkelte sakspresentant og hans eller hennes spesifikke bekymrin-
ger. Det gjelder å gi ham eller henne beskjed om hans eller hennes personlige løsning eller ap-proach til et problem som 
han eller hun kan påvirke. Kollegial rådgivning er derfor ikke egnet som et instrument for å endre institusjonelle rammebe-
tingelser og generelle organisatoriske spørsmål. Kollegial rådgivning er heller ikke egnet hvis alle deltakere er like berørt av 
problemet, siden deltakerne da ikke kan skifte rolle og ta på seg andre perspektiver. I mange tekniske problemer er kollegial 
rådgivning med stor erfaring fra alle deltakere nyttig, men den erstatter ikke en mulig teknisk rådgivning av en ekspert.

7.4.5 PROSESSEN MED KOLLEGIAL RÅDGIVING

Det er allerede påpekt over at en fast og gjennomsiktig struktur er et viktig trekk ved kollegial rådgivning. Denne konsulta-
sjonen er alltid delt inn i flere klare faser. I tillegg til utformingen av de forskjellige rollene, er den strukturerte prosessen 
det viktigste instrumentet for å kontrollere prosessen med kollegial rådgivning (Kühl / Schäfer, 2019). Følgende prosess er 
i hovedsak basert på modellen fra Tietze (2009):

1. Casting/rollefordeling (ca. varighet, fem minutter):

Den kollegiale rådgivningen begynner med fordeling av roller for den kommende rådgivningen. Rollene som tilrettelegger, 
sakspresentant og, om nødvendig, skiveholder, bestemmes etter gjensidig avtale. Alle andre deltakere tar på seg rollen som 
rådgivere. Fra nå av leder fasilitatoren diskusjonen gjennom konsultasjonens individuelle faser.

2. Rapport fra sakspresentanten (ca. Varighet, fem til ti minutter)

Sakspresentanten beskriver kort saken han eller hun har brakt med seg. Den opprinnelige situasjonen er skissert sammen 
med de viktigste detaljene fra deres perspektiv. Han eller hun støttes aktivt av tilretteleggeren gjennom spørsmål for å 
oppnå en bedre forståelse av saken blant alle tilstedeværende. På slutten av denne fasen har deltakerne også muligheten 
til å stille spørsmål for forståelse.

3. Nøkkelspørsmål (ca. varighet, fem minutter)

Hver konsultasjon trenger et så konkret oppdrag som mulig. Hva skal presiseres på slutten av konsultasjonen? Dette sen-
trale spørsmålet avgjøres av sakspresentanten i en felles dialog med de tilstedeværende. Det sentrale spørsmålet bringer 
nøkkelemnet til poenget og er fokuset som den følgende konsultasjonen er orientert på. Den nøyaktige avklaringen av 
dette spørsmålet er derfor spesielt viktig.

4. Metodevalg (ca. varighet fem minutter)

Det sentrale spørsmålet og emnet veileder gruppen i å velge en passende konsulteringsmetode som skal brukes i det 
påfølgende trinnet. Deltakerne velger fra et sett med enkle, raskt implementerbare metoder (f.eks. Brainstorming, deling).
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5. Rådgiving (ca. varighet ti minutter)

Da lytter sakspresentanten. I følge den valgte metoden formulerer rådgiverne analyser, åpner for nye perspektiver, utvikler 
løsningsscenarier eller samler kreative forslag til løsninger. Fokuset er på mangfoldet av ideer og råd.

6. Konklusjon (ca. varighet fem minutter)

Sakspresentanten har nå ordet igjen og gir rådgiverne tilbakemelding på hva han eller hun mener er nyttig. Han eller hun 
underbygger muligheter og definerer tiltak. De forskjellige rollene blir forlatt og den kollegiale rådgivningen er over. Etter 
en kort pause kan neste sakspresentant fortsette og starte en ny runde med kollegial rådgivning.

Casting

Method selection

Conclusion

Counselling

Report

Key question

Prosessen med kollegial rådgiving adoptert fra  Tietze (2009).
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7.5 IDEEN OM KONSEPTVERKSTEDET

Fire stadier av verkstedet. Forfatter: Martin Nobelmann

Konseptverkstedet er basert på ideen om selvlæring beskrevet ovenfor og er nært knyttet til metoden for kollegial rådgiv-
ning. Målgruppen for Konseptverkstedet er oppstartsbedrifter og gründere som jobber med konsepter for å etablere nye 
virksomheter eller for driftsendringer. Når det gjelder sosial jordbruk, for eksempel, er dette bønder som ønsker å åpne 
gårdene sine for tilbud av sosiale omsorgstjenester, eller sosiale pedagoger som ønsker å knytte tjenestene sine til landbru-
ket. I denne situasjonen modnes forretningsidéer til konsepter og levedyktige forretningsplaner. Selv om Konseptverksted 
samler mennesker med veldig forskjellig yrkesbakgrunn, hvis vanlige yrkesopplæring bare har svært få aspekter i løpet av 
dagen, er det nettopp denne omstendigheten som skal sees positivt for løpet og resultatet av Konseptverksted. Disse for-
skjellene gjør det mulig for deltakerne å utvikle nye perspektiver og se deres bekymringer fra et annet perspektiv.

Konseptverkstedet er vanligvis et engangsarrangement for gründere som arbeider med individuelle forretningskonsepter 
samtidig. Fordelen med gruppeinteraksjon er todelt: gründeren får nyttige tilbakemeldinger på problemene sine og kan 
også hjelpe andre deltakere ved å dele kunnskap og erfaring. Fordi gründere møter lignende problemer, verdsetter de 
hverandres opplevelser og stoler på hverandres råd og forslag. (Kutzhanova, Lyons, & Lichtenstein, 2009). Det unike ved 
Konseptverksted utelukker ikke utviklingen av en vanlig fagfelle-rådgivning for å støtte og lære av hverandre i videre utfor-
dringer som gründer.

Siden Konseptverksted-metoden i de fleste tilfeller vil være ny for de deltagende entreprenørneurene, er det fornuftig at fa-
silitatorens rolle kan utføres av en ekstern person. Denne personen er kjent med strukturen, metoden og alle verktøy som 
skal brukes, og kan dermed effektivt moderere løpet av verkstedet og sikre at den tillatte tiden blir respektert. Imidlertid 
begrenser fasilitatoren seg utelukkende til denne struktureringsfunksjonen og gir ikke noen teknisk inngang.

Konseptverkstedet er en rådgivning frakolleger. Det kan ikke erstatte konsultasjon av tekniske eksperter, noe som er nød-
vendig for mange spørsmål knyttet til oppstart av virksomheter og utvikling av filialer. Det kan imidlertid være et verdifullt 
tilskudd til dette.
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7.6 KONKLUSJON
Former for selvstyrt læring som Stable Schools viser at denne formen for læring allerede har kommet i landbrukssektoren. 
Spesielt tilbyr læring sammen i jevnaldrende grupper hver enkelt jordbruksentreprenørnettverk og kollegial støtte i beslut-
ningsprosesser.

Fokuset for kollegial rådgivning og konseptverkstedet ligger i mangfoldet av nye perspektiver og handlingsorienterte for-
slag. De er ikke en erstatning, men snarere et supplement til former for rådgivning, av spesielt metodisk eller profesjonelt 
trente trenere.

7.7 HOVEDAKTIVITET OG TRENING

7.7.1 TESTING AV KONSEPTVERKSTEDET

Forberedelse
Det skal planlegges en time for hvert konsept som presenteres og diskuteres i konseptverkstedet. For å muliggjøre rol-
lebytte og direkte sammenligning av flere konsepter, er det nyttig å presentere minst 3-4 konsepter etter hverandre. De 
presenterte konseptene er virkelighetskonsepter for deltakerne som under visse omstendigheter beskriver personlige ut-
fordringer som en tillitsfull , uforstyrret atmosfære er nødvendig for. 

Varigheten og den nødvendige skjermede atmosfæren på konseptverkstedet gjør implementeringen i en kompakt form, 
f.eks. på en gelg, rimelig.

Materiale
• Nedtellingstimer (slik at den tilgjengelige tiden for hver fase er synlig for alle),
• presentasjonsvegg,
• illustrasjonskort,
• Projektor / PC,
• pins,
• markører.

Prosedyre
På forhånd: deltakerne lager en presentasjon av konseptet sitt og tenker over deres bekymring for Konseptverkstedet.

Roller: fasilitator, konseptpresentant, en tidtaker og rådgivere

Den første fasen gir konseptpresentatoren muligheten til å presentere sitt konsept, inkludert risiko, problemer og mål. Et-
terpå har rådgiverne tid til å stille korte spørsmål. Media (f.eks. PPP med en beamer) kan velges for presentasjonen. Denne 
første fasen varer 20 minutter.

Den andre fasen er mye kortere på 5 minutter. Her formulerer konseptpresentanten deres bekymring eller spørsmålet han 
eller hun håper å avklare i dette Concept Workshop. Rådgiverne signaliserer om de har forstått bekymringen.

På 30 minutter er den tredje fasen den lengste. Rådgiverne har nå muligheten til å ekspresse sin takknemlighet til konsept-
presentanten og samle kunnskap, erfaringer og ideer for å hjelpe konseptpresentanten med deres problemstilling. I denne 
fasen lytter konseptpresentatoren eksklusivt, mens minutttakeren skriver ned nøkkelord på moderasjonskort og pinner 
dem deretter til moderasjonsveggen. Fasilitatoren leder gjennom denne fasen ved å sørge for at rådgiverne forblir fokusert 
på det konkrete problemet og arbeidsløsningsorienterte. Han eller hun har også muligheten til å bruke forskjellige verktøy 
(for eksempel idédugnad) for å strukturere konsulteringsprosessen.

den avsluttende fjerde fasen oppsummerer konseptpresentanten sin nyinnhentede kunnskap og fasilitatoren leder en 
siste blitzlysøkt. Denne fasen varer 5 minutter.

Etter en kort pause tar den neste personen i gruppen rollen som konseptpresentant.
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STEG KARAKTERENES AKTIVITETER TID

Konsept 
presentasjon

CP presenterer deres 
konsept

C lytter nøye C stiller spørsmål 20 minutter

Formuler 
problemet/
nøkkel 
spørsmålet

CP formulerer 
deres problem/
nøkkelspørsmål

F assisterer C indikerer om de har forstått 
problemet og nøkkelspørsmålet

5 minutter

Konsultasjon C gir anerkjennelse og 
deler kunnskap, ideer 
og erfaringer

F guider ved å 
holde C fokusert og 
løsningsorientert

Tidtakeren tar notater 30 minutter

Konklusjon CP gir tilbakemelding 
om verdifulle ideer 

F gjennopptar kort CP takker deltakerene 5 minutter

Prosessen av konseptverkstedet (CP- konseptpresentør, F – Fasilitør, C- rådgivere)

7.8 IDEER TIL HJEMMEARBEID
Størstedelen av leksene foregår før kursstart og under forberedelse til egen presentasjon. Studentene utvikler sitt eget vir-
kelige konsept (som en del av eller med kunnskapen fra et annet kurs). Hvis dette ikke er mulig, mottar de prøvesaker som 
de utvikler konseptene sine fra. En annen lekseoppgave er å forberede presentasjonen for Konseptverkstedet.

TIPS OG NOTATER

Denne delen skal inneholde andre læreres tips og merknader som ikke ble nevnt ovenfor.
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