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

en avsmak som det blir vanskelig å kvitte seg med senere. Derfor innebærer
organiseringen også en tørrdags- og en våtdagsplan. I følgende vil vi drøfte
noen momenter som bør taes med i organisering av elevøkter.
De fleste lærere kan bekrefte at det går an å overleve en time iblant i
klasserommet uten tilstrekkelig forberedelse og planlegging. Det
anbefales ikke å prøve det samme på gården. Planlegging og
organisering av elevøkter er nøkkelen til lærerike opplevelser for
både barn/ungdom og de voksne. Her skal vi se på noen av
momentene som inngår i organisering av vellykkede opplegg på
gården.
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Sam-planing mellom gård og skole
Kanskje den største utfordring i organisering av elevøkter på
gården er å få til et gjensidig engasjement og utveksling mellom
gård og skole. Gårdbrukerne sitter med nøkkelen til de praktiske
mulighetene som gården til enhver tid ut i fra årstid,
driftsegenskaper og reelt behov har for praktiske-pedagogiske
oppgaver. Lærerne ser elevene til daglig og har større innsikt i
læreplanen og viktige læringsmål. Når bonden alene legger
dagsplanen, kan han fort sikte for høyt eller for lavt i forhold til
elevenes muligheter. Hvis skolen bestemmer alene, kan oppgavene
på gården bli opplevd som en kunstig læringssituasjon
fremmedgjort for gårdens virkelighet. Begge deler er like dårlig og
legger ikke grunnlaget for en symbiose mellom gård og skole.
Likevel tror jeg at vi skal være mest vâr for situasjoner hvor skolen
dominerer og bestemmer fjernt fra gårdens jordnære gjøremål.
En løsning på dette finnes bare i en utveksling som krever tid og
forståelse fra begge parter. Bøndene bør aktivt tilegne seg et i
innblikk i både læreplanen og skoledagen. Et eller flere besøk på
skolen kan hjelpe bonden forstå elevenes ståsted og deres
forutsetninger. Lærerne trenger like mye å oppsøke gården for å få
en konkret opplevelse av mulighetene, i tillegg til å interesse seg for
landbruket i dag. Skolekultur og landbrukskultur er forskjellige
verdener som trenger å bygge sin bro.
I tillegg til gjensidig innsyn, bør gårdbrukerne og lærerne møtes
fast.. Både planlegging og evaluering trenger tid sammen rundt et
bord. De prosjektene som får det til er ofte de som setter opp en
plan for møter som følger vår og høstsemester. Også når prosjekt og
samarbeid er kommet godt i gang, er det viktig med formaliserte
avtaler for utveksling av erfaring. Ellers risikerer man at

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

Dette lar seg løse i stor grad i samarbeid med foreldrene på
småtrinn og mellomtrinnet. Det er likevel alltid noen som fryser,
blir våt eller lei seg på grunn av klærne. Det anbefales å ha noen
overtrekksbukser, kjeledress, (for eksempel fra Fellesskjøpet,) og
noen gummistøvler i forskjellige størrelser stående på gården. Verre
er det med ungdommene. Min løsning både for hagebrukstimene
på skolen og for noen elever på gården var ”uniformer” i
bevernylon - overtrekkesbukser, sydd av en mor på skolen i 4
forskjellige størrelser. Alle så like ut og ingen kunne mobbes for
avvikende klesstil. Ekstra regnjakker og bukser kan også samles inn
i en loppemarkedaksjon ved hjelp av foreldrene. Man må huske at
”skit” er alt som kan etterlate et merke på klærne og er for mange
barn og ungdommer ubehagelig, kanskje til og med ”farlig”.
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Inndeling i grupper
Det er en skikkelig ufordring for bonden å tenke igjennom
arbeidsoppgavene og finne ut hvor mange elever som trengs/kan
være på hvert sted. Med de minste, kan det i nødsfall være inntil 10
elever i en gruppe med en voksen. Man bør etterstrebe å dele opp i
flere grupper med færre barn, slik at en voksen kan gå imellom to
eller tre mindre grupper og instruere. Jo større elevene blir, jo mer
opptatt blir de av hverandre. Hvis arbeid skal være mulig, bør det
ikke være mer en 2-3 ungdomsskoleelever på en gruppe. Ellers
distraherer de hverandre og noen føler seg ikke kallet til å anstrenge
seg.
Lærerne har de beste forutsetningene til å sette sammen elevene i
grupper ut i fra kjennskap til deres styrker og svakheter. Som en
erfaren lærer-bonde, Sidsel Sandberg, sier, noen klarer seg alltid på
egen hånd, men med noen elever oppdager man fort at de må være
i nærheten av de voksne til enhver tid. Hvis lærerne har delt
elevene inn i grupper på forhånd er mye tid spart når de kommer
på gården. Forutsetningen er at bonden har gitt tydelig beskjed om
antall og størrelse på gruppene.
Redskaper
Samtidig som bonden må tenke nøye igjennom hvor mange som
kan delta i en oppgave, må han/hun også tenke igjennom
redskapene. I prinsippet bør alle elever ha et redskap. Med et
redskap i hånden føler de seg allerede som arbeids ”karer” og
scenen er satt for virkelig innsats. Må elevene dele på redskapene
og vente på tur, så er det en åpning for uro og misnøye.
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I tillegg bør redskapene være i stand og sett over før hver økt.
Elevene er ikke vant til praktisk arbeid, og tunge og sløve redskaper
bidrar ikke til å gjøre arbeide lettere. Hvis det er vanskelig å finne
nok redskaper på gården, bør en vurdere å be foreldrene eller
nabogården om å låne inntil et tilstrekkelig lager kan bygges opp.
Jeg vil også slå et slag for kvalitetsredskaper, spesielt til bruk i
hagen. Det finnes engelske og hollandske redskaper med 15-25 års
garanti. De vil ikke så lett bli liggende i flere delen etter første
vekstsesong. Slike redskaper gir elevene også en helt annen respekt
for det de holder på med.
Det skulle være unødvendig å si at det er uhyre viktig å sørge for en
forsvarlig og oversiktlig organisering av redskapslageret. Alle
redskaper må komme tilbake på plass og det er viktig at elevene
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ikke får den uvanen å la alt falle i det øyeblikket de skal slutte eller
gjøre noe annet.
Flere oppgavemuligheter
I god planlegging har bonden også vurdert hva som skjer hvis
regnet kommer ned bøttevis eller snøen er for dyp for å gå i skogen.
Dvs. det kan være nyttig å lage to planer - en for godt vær og en for
dårlig. Kanskje kan bonden finne noen oppgaver som alltid går an å
gjøre hvis det skulle være nødvendig.

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

Det er også bra å tenke igjennom hva grupper skal gjøre hvis de blir
ferdig. Det største årsak til kaos i oppleggene på gården er at
elevene ikke er på det stedet de skal være og drar på besøk til
hverandre. Med de minste kan det være ønskelig å innredde et
”lekested” hvor de får beskjed om å gå når de er ferdig med
oppgaven (eller når de får behov for å hvile litt). På småtrinnet bør
lek og arbeid gå inn i hverandre og avveksles etter behov. For
mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det bra å ha ”ekstra” oppgaver
som elevene kan gå til hvis de blir ferdig for tidlig.
Et dagsprogram
For de minste - barnehagen, småtrinnet, barn fra
skolefritidsordninger osv. trenger bonden ikke å finne opp kruttet
hver gang. Det som barn inntil 9-10 års alderen trives best med er
kjente rutiner. De er glad for å kunne gjøre det samme om igjen og
om igjen. De øver seg og oppleve trygghet i å møte de samme
arbeidsutfordringer gang på gang. Det å stelle dyrene, samle egg,
koste gulvet, skjære opp grønnsaker, og hente ved, er noen av
oppgavene som de trives med. De voksne er forbilder og de vil
gjerne både se og prøve selv. Utholdenheten trenger ikke å være
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For elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det lurt å ha et
dagsprogram, gjerne skriftlig hvor alle har anledning å se hva deres
oppgave er, hva de andre gjør og når det blir samlinger/måltider.
Elevene trenger øvelse i å lese instrukser og i å forsøke å forstå korte
skriftlige tekster (husk: en av de 5 grunnferdighetene skolene skal
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øve i alle fag!). Hvis alle får et ark hvor deres oppgaver står
beskrevet, sparer det også bonden og lærerne mye forklaring. Man
kan si det slik som Sidsel Sandberg (som har enten klasser eller
store grupper fra ungdomsskolen) når hun blir spurt om hva de
skal gjøre nå: ”Hva står på arket?”.
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Mellomtrinnet er meget opptatt av rettferdig fordeling. Bonden og
læreren må holde oversikt over hvem som har gjort en oppgave
tidligere for å være sikker at alle har fått anledning eller måtte til
kors. Unntak finnes alltid, men de skal helst være gjennomsiktige
for de andre elevene også (allergi, astma, ryggproblemer, osv.). Det

er en fordel å ha kartlagt og snakket om slike unntak før oppgavene
blir fordelt. Det er mange barn og ungdom som har angst for lukter
og ”skit” og noen må få litt tid på seg å lære en oppgave som
rengjøring i fjøset.
Elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet tåler å arbeide lengre
økter, men det kan også være en fordel å legge inn korte pauser
etter cirka en time. Da slipper de voksne å ta (så ofte) stilling til
spørsmål fra enkelte om de kan hvile litt. Det er også viktig at
oppgavene gir dem noe å strekke seg etter. Arbeidet skal være
mulig å gjennomføre på en økt, men bare hvis de gjør en innsats.
Uro skapes av å stå foran for store oppgaver og forventninger, men
som oftest av å ha for lite å strekke seg etter. Bonden får erfaring
etter hvert, men det kan være en hjelp å ha prøvd oppgavene selv
med en blikk på klokken for å sette realistiske mål. De fleste elever
er ikke vant til praktisk arbeid. En formiddags økt på 2-3 timer
(med innlagt saft/te pause), og så et måltid, og igjen en økt på
tilsvarende lengde har vist seg å være en god ordning.
Eierskapsfølelse til arbeidsoppgavene oppstår når elevene forstår
sammenheng og blir gitt realistisk ansvar for noe som de skal
utføre. Hvis arbeidsøktene går over flere dager, kan de organiseres
slik at elevene bygger på det de har gjort (eller ikke gjort) dagen før.
På Hegli er det slik at de som vasker opp en dag, lager mat neste
dag. Er ikke oppvasken godt nok gjort, så vet de hvem de har å
skylde på!
Betydning av faste rutiner og rytmer kan heller ikke undervurderes
for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Yttertøy skal henges av på et
bestemt sted, arbeid skal avsluttes på et avtalt tidspunkt,
redskapene skal henges på plass, hendene skal vaskes, maten skal
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serveres på en bestemt måte, osv. Rutinene og en fast dagsplan gir
en ramme som gjør samarbeidet lettere for alle.
Eksempler på oppgaver
I årshjulet om sauen vedsiden av viser vi en måte å fremstille
arbeidsoppgavene slik at de gjøres oversiktlige for både elevene og
skolen. Dette kan gjres med alle oppgavene på gården. Gården tar
utgangspunkt i den produksjon som finnes på gården og de
arbeidsoppgavene som er aktuelle i løpet av året. Nedenfor er
opplistet noen av de vanligste oppgavene:
Hagen, dyrestell, matlaging, konservering, bærplukking,
rengjøring, urter, frø, kompost, borddekking, blomster buketter,
butikk, byggeprosjekter, skog (felling og planting), stenplukking,
gjestebud/cafe., fiske/sette garn, rydding og arbeid med
kulturlandskapet, vedhugging, bål ansvarlig, osv. Som et eksempel
på hva de minste kan gjøre på gården har vi inkludert erfaring fra
en lærer i Tyskland i teksten som følger.
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Ut fra disse årshjula blir det satt opp en halvårsplan som igjen gir grunnlag for dagsplanene. I tillegg blir det laget temasider som fanger opp dagens aktivitet eller
om det har hendt noe som krever mer fokus. Disse temasidene gir en mer teoretisk vinkling på det som har skjedd den aktuelle dagen. Et eksempel kan være
når geitene kjeer. Da vil det bli sendt faktastoff om geita til skolen som elevene kan jobbe videre med der. Et annet eksempel er da asketreet blåste over ende i
stormen og gav grunnlag for ei side om asketreet Yggdrasil i norrøn mytologi.
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Ingen oppgave for liten!
Mange bekymrer seg for om de har nok av meningsfulle oppgaver å
tilby elevene. Ikke rart, når vi vet hvor avgjørende det er at barna
får brukt seg selv og oppleve at de er til nytte. Men, oppgaven kan
være så liten og unnselig den vil, så lenge den blir formidlet med alvor.
Suzanne Petermeyer, jordbruker og 3. klasselærer på barnetrinnet i
Sør-Tyskland, illustrerer poenget: Under en jordbruksperiode
fordelte hun elevene på ulike oppgaver i og rundt fjøset. Gruppen
hun selv prioriterte å være med på var ”ku-børste-gruppen”, og her
skulle det ikke være mer enn to elever om gangen. Hun så på dette
arbeidet som spesielt verdifullt for forholdet mellom ku og barn.
Elevene fikk med litt hjelp innledningsvis raskt fikk en lyttende og
respektfull holdning til dyret, og kyrne ble stadig mer tillitsfulle
overfor barna1.

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

Som i eksempelet over, blir elevene ofte satt til å gjøre et arbeid som
ellers ikke ville blitt gjort. Desto viktigere at bonden eller læreren
har en indre overbevisning om at oppgaven er verdifull. Bare da
kan barna få en følelse av at ”det er viktig at jeg gjør denne jobben”.
Omsorg for dyr er et område som ikke kan erstattes av maskiner.
Det er noe av grunnen til at husdyrene er så verdifulle på gården i
en pedagogisk sammenheng. Utfordringen for oss voksne blir større
dersom det dreier seg om oppgaver det ville tatt en brøkdel av
tiden å få unna maskinelt, uten elevene. Men, kanskje er det slik at

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