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SAMMENDRAG 

Denne rapporten markerer avslutningen av forprosjektet Barn i landbruket. Forprosjektet har 
hatt som mål å kartlegge behovet for, og utarbeide et kunnskapsgrunnlag for et hovedprosjekt 
omkring temaet barn i landbruket. Metodene i forprosjektet har vært å gå i bred dialog med 
relevante aktører i og rundt landbruksnæringa, samt gjennomføre en dokumentstudie for å 
samle kunnskap med betydning for temaet i dag.  
 
Barns deltakelse i landbruket har gått dramatisk ned de siste tiårene, og det finnes mange 
forklaringer på dette. En viktig årsak er omlegging til større og mer industrialiserte bruk, noe 
som innebærer flere maskiner og mindre behov for barns/familiens deltakelse. Andre 
forklaringer er negative holdninger til at barn skal arbeide, og respekt for farene det 
innebærer. Flere forklaringer belyses i rapporten.   
 
Samtidig har kartleggingen vist at barns deltakelse i landbruket har hatt, og også i dag kan ha 
en mengde positive effekter. Noen av fordelene er økt verdiskapning gjennom bedre 
rekruttering til landbruket, og flere investeringer i eksisterende bruk når neste generasjon 
viser interesse for å overta. Barns naturkontakt, fysiske utfoldelse, samvær med familie, 
praktisk kunnskap, følelse av mening og mestring, trivsel og økt stedsidentitet, er andre 
samfunnsnyttige effekter. Det siste er forhold som bidrar til å bedre folkehelsen og øke 
robusthet i befolkningen.  
 
Kunnskapskartleggingen viser videre at vi vet lite om hva barn deltar i av gjøremål på norske 
gårder i dag. Litt innsyn får vi gjennom en studie fra en eldre studie fra 2009 (Andgard et.al.) 
og et nytt, flott filmmateriale utarbeidet av Jærbladet i prosjektperioden. Det er behov for 
mer.  
 
Til sist viser kartleggingen at vi vet lite om hvordan foreldre legger til rette for barns deltakelse 
i det nye landbruket, men vi vet at mange synes det er vanskelig. Kartleggingen har avdekket 
sprik mellom foreldrenes ønske om å ha barna med, og i hvilken grad de faktisk tar dem med 
i arbeidet på gården. Kartleggingen avdekker behov for veiledning, bevisstgjøring og 
holdningsstyrking ovenfor foreldre, og andre, om fordelene ved å la barn delta i gårdsarbeid i 
trygge og lovlige rammer. Det å arbeide hjemme på gården, kan i mange tilfeller være vel så 
verdifullt som å delta i anen organisert (fritids)aktivitet. Forprosjektet bør følges opp med et 
prosjekt, hvor barns virke på norske gårder kartlegges, formidles og oppmuntres.   
 
Forprosjektet har vært ledet av Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, og har vært 
finansiert av Steigen og Nordland Bondelag, av Nordland Fylkeskommune og 
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.  
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BAKGRUNN FOR PROSJEKTET  

I desember 2014 ble seminaret «Gutter og jenter i landbruket» arrangert av KUN senter for 
kunnskap og likestilling, (KUN), i samarbeid med Nordland Bonde- og småbrukarlag. 
Seminaret hadde som mål å gjøre en første kartlegging av kunnskapsstatus omkring barns 
deltakelse i arbeidet på norske gårder i dag. Seminaret var en av flere oppfølgere til prosjektet 
«Er bonden alene?», hvor bondens engasjement, innsats og motivasjon i gårdsarbeidet ble 
vurdert opp mot familiens involvering i drifta, (Almli, 2013). Målet i prosjektet «Er bonden 
alene» var primært å undersøke betydningen av partners involvering i drifta, men det kom i 
dette frem informasjon som også angikk barns deltakelse på gårdene. Temaet fremstod som 
viktig for informantene. 
 
Informantene i prosjektet «Er bonden alene?» bidro med fortellinger som berørte egne barns 
involvering på gårdene, og de fortalte også om hvordan deres egen deltakelse i gårdsarbeid 
som barn, hadde påvirket deres voksne liv og yrkesvalg. I mange tilfeller mente informantene 
at egen deltakelse i gårdsarbeid da de var barn, hadde vært helt avgjørende for at de selv 
valgte å fortsette i landbruksnæringa som voksne.  
 
Tilbakemeldingene i seminaret «Gutter og jenter i landbruket» ble etter dette et direkte 
utgangspunkt for forprosjektet Barn i landbruket. Ønsket var klart fra deltakere på seminaret: 
Temaet er interessant og relevant for næringa, for barn og for samfunnet for øvrig. Vi vet for 
lite om hvordan barns hverdag på norske gårder ser ut i dag, etter at både næring og 
samfunnet for øvrig har vært gjennom enorme forandringer på få tiår. De onner og gjøremål 
som tidligere var naturlige innganger for barn til gårdene og landbruket, er endret eller utføres 
nå av automater og større maskiner. 
 
På dette bakteppet søkte Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling i 2015 Forskningsmidlene 
for landbruk og matindustri, Nordland fylkeskommune, og Nordland og Steigen Bondelag om 
midler til å gjennomføre et forprosjekt med tanke på å berede grunnen for et større nasjonalt 
prosjekt på temaet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smabrukarlaget.no/nordland/siste-nytt-nordland/gutter-og-jente/#.Vw5ABfmLRaQ
http://www.kun.no/
http://www.kun.no/
http://www.kun.no/uploads/7/2/2/3/72237499/2013_er_bonden_alene_rapport.pdf
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Forberedende aktiviteter før forprosjektet 
Forprosjektet Barn i landbruket startet ikke med blanke ark. Også i tiden mellom seminaret 
Gutter og jenter i landbruket, og tildeling av forprosjektmidler, foregikk forberedende 
aktiviteter som bør nevnes i rapporten. Alle som er hørt, inspirasjon og kunnskap som er 
samlet frem til forprosjektet startet, har vært med å påvirke mål og retning for arbeidet.   
 
Etter «Gutter og jenter i landbruket» deltok prosjektleder på:  
- Rural Sociology-konferanse i Aberdeen for å få oversikt over hva som var gjort på temaet 

i en internasjonal sammenheng. Få studier fantes, særlig omhandlende barn som bor på 
og deltar i arbeid på egen gård. Noen studier var gjort for å belyse effekt av barns 
naturkontakt, dyrekontakt eller som besøkende på gårder.  

- Workshop i forkant av konferansen i Aberdeen om visuelle metoder og bruk av 
actionkamera i forsking. 

- Møte med Fylkesmannen i Nordland. 
- Møte med Nordland Fylkeskommune. 
- Møte med Norges Bondelag. 

 
 
I tillegg til det første seminaret, initierte prosjektleder en møterekke med instansene over. 
Dette ble gjort som nyansatt forsker ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, avdeling 
Steigen. Målet med møtene var å drøfte områder for mulig samarbeid og forsknings- og 
utredningsbehov i landsdelen på mer generelt grunnlag. Av temaene som ble diskutert, var 
helt konkret samarbeid og kunnskapsinnhenting omkring barn i landbruket sentralt. Aktørene 
hadde deltatt på seminaret Gutter og jenter i landbruket ei tid før, var kjent med temaet, og 
imøteså en oppfølging av dette.  
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INFORMASJONSARBEID 

Et forprosjekt handler mye om å informere og involvere. Det har vært en sterkt prioritert 
oppgave å spre informasjon på en slik måte at flest mulig skulle kjenne til prosjektet, få 
inspirasjon til å tenke omkring temaet og føle seg invitert til å komme med innspill. Terskelen 
skulle være lav for å komme i dialog. Det opplever vi at prosjektet lykkes med. Mange ulike 
aktører har bidratt med ideer til prosjektet, og har rost initiativet.  
 
 

Grafisk profil og invitasjonsbrev 
For å vekke interesse for temaet, fikk vi utarbeidet et visuelt uttrykk for prosjektet. Oppdraget 
gikk til Spiren Design, som skapte en leken og tillitsvekkende logo. I tillegg til logoen er det 
klargjort grafiske elementer for å komplettere presentasjoner og dokumenter. Logoen1 kan 
brukes også i et oppfølgingsprosjekt, og noen av de grafiske elementene finnes i denne 
rapporten. - Med logo på plass, ble det vidt sendt ut invitasjonsbrev og e-post, for å invitere 
til bredt engasjement.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Møter 
Som en del av kunnskaps- og erfaringskartlegginga har det vært arrangert flere møter i 
forprosjektperioden. Møtene har gitt mer utfyllende informasjon enn skriftlige svar på 
invitasjonsbrevet og e-post kunne gi, og skjermet tid for å idemyldre videre sammen.  
 
Oversikt over møter i forprosjektperioden:  
 
- Inn på Tunet, ved Hege Lindstrøm, Gardermoen, 2. desember 2015 
- 4H, ved Ingeborg Tangeraas, Bodø 12. og 29.januar 2016 
- Norsk senter for bygdeforskning og NIBIO, Trondheim, 25.februar 2016 
- Jærbladet 17.juni, Klepp 2016 

                                                     
1 Logoen fikk anerkjennelse og oppmerksomhet godt utenfor prosjektkretser etter at Spiren Design ble 
nominert i kategorien «Beste design» i næringskonferansen «Gallaria 2015s» årlige priskonkurranse.   
 

http://spirendesign.no/
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- Hurtigruteseminaret, desember 2015. Her ble det diskusjoner om barn i landbruket i eget 
gruppearbeid. (Hurtigruteseminaret er en veletablert møtearena for arktisk landbruk, med 
årlig mål om å bidra til faglig påfyll, utvidet nettverk og inspirasjon for alle med tilknytning 
eller interesse for nordnorsk landbruk). 

- Seminar om forskningsbehov for landbruket i Nordland, med presentasjon av prosjektet. 
Deltakere på seminaret var forskingsmiljøer i Nordland, næringa og landbruksforvaltninga 
hos Fylkesmannen i Nordland og Nordland Fylkeskommune.  
 

 
 

Nettsider og Sosiale medier  
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling har delt informasjon om prosjektet på sine 
nettsider. I sosiale media er informasjon om prosjektet delt vidt, og publikum har tatt kontakt 
på bakgrunn av dette for å gi tips til informanter og vinklinger i prosjektet. - Fordelen med 
sosiale medier, er at publikum raskt og enkelt kan sende informasjon videre til mennesker de 
mener er aktuelle interessenter og mulige bidragsytere.   
 
Visuelle data; innsyn i barns deltakelse i landbruket, er kommet til ved hjelp av sosiale medier 
etter at forprosjektet etablerte emneknaggen #barnilandbruket. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Barnilandbruket  

For å få et lite innsyn i barns virke på norske gårder allerede 
i forprosjektet, ble emneknaggen #barnilandbruket lansert 
på Instagram. Gårdbrukere ble via medieoppslag og sosiale 
medier oppfordret til å dele hverdagsbilder av barn i 
landbruket, og merke bildet med emneknaggen. På 
Instagram har tiltaket gitt noe innblikk i hva barn deltar i, på 
ulike typer gårder, og dette kan naturligvis utgjøre et 
interessant materiale, og videreutvikles i hovedprosjektet. I 
tillegg til å være en slags «databank» for prosjektet, bidrar 
bildedelingen til inspirasjon bønder imellom – og til andre 
med interesse for barn i landbruk. 
 

http://hlb.no/hlb-forsker-pa-barn-i-landbruket/
https://www.instagram.com/explore/tags/barnilandbruket/
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Medieoppslag 
Forprosjektet Barn i landbruket har fått mange medieoppslag.  
 
Bondebladet presenterte sak i papirutgave, med utfyllende videosak på nett: 
https://bondebladet.screen9.tv/media/g_WVYja_Z6GNAXktAaQL_Q/barn-i-landbruket  
Jærbladet 
 
Sak i bladet Bygdekvinner, med tilhørende nettsak: 
https://www.bygdekvinnelaget.no/forsker-pa-barns-
arbeidsinnsats?fbclid=IwAR28yVKB0pFXh55428_0mqgcPdnozXmyawoClOBfNiqZBkWQnnPM
jsQYZ1w  
 
Også Jærbladet fulgte opp prosjektsatsingen med omtale i papirutgaven, og ikke minst med 
den godt illustrerende videoserien «Ungar i fjoset».  
 
Jærbladets prosjekt «Ungar i fjoset» var under utvikling da Jærbladet tok kontakt for et 
intervju med prosjektleder for Barn i landbruket. Jærbladet hadde planlagt å gjøre noe 
omkring temaet, men hadde så langt hatt hovedfokus på den antatt særegne arbeidsmoralen 
hos mennesker på Jæren, og hvordan dette kom til uttrykk tidlig i livet. Diskusjoner om 
tematikken, og «kunnskapshull» i prosjektet ble etter dette godt utforsket i videomaterialet 
med en noe bredere innfallsvinkel. Videoserien, som er filmet og redigert av Tore Myrstad, er 
vel verdt å se i forlengelsen av, og som en del av kunnskapsgrunnlaget for denne rapporten. 
Episodene finnes publisert på Jærbladets nettsider, på YouTube og her: 
 

1.Episode  
2.Episode    
3.Episode  

 

https://bondebladet.screen9.tv/media/g_WVYja_Z6GNAXktAaQL_Q/barn-i-landbruket
https://jbl.no/nyheter/barn-arbeider-stadig-mindre-pa-garden/19.39960
https://www.bygdekvinnelaget.no/forsker-pa-barns-arbeidsinnsats
https://www.bygdekvinnelaget.no/forsker-pa-barns-arbeidsinnsats?fbclid=IwAR28yVKB0pFXh55428_0mqgcPdnozXmyawoClOBfNiqZBkWQnnPMjsQYZ1w
https://www.bygdekvinnelaget.no/forsker-pa-barns-arbeidsinnsats?fbclid=IwAR28yVKB0pFXh55428_0mqgcPdnozXmyawoClOBfNiqZBkWQnnPMjsQYZ1w
https://www.bygdekvinnelaget.no/forsker-pa-barns-arbeidsinnsats?fbclid=IwAR28yVKB0pFXh55428_0mqgcPdnozXmyawoClOBfNiqZBkWQnnPMjsQYZ1w
https://www.youtube.com/watch?v=GqGPeNQdAVw
https://www.youtube.com/watch?v=Q9aBtCVLyyw
https://www.youtube.com/watch?v=-K9f2myCPSM


 

10 

KUNNSKAPSKARTLEGGING 

I dette kapitlet trekkes innspill til prosjektet på relevante tema og problemstillinger, samt 
andre studier og dokumenter sammen i en oversikt og analyse for videre arbeid mot et 
hovedprosjekt. Avsnittsoverskriftene angir undertema som ulike bidragsytere har ønsket å få 
belyst, og nødvendige klargjøringer for å arbeide videre med temaet. Hvor står vi i dag, hva 
vet vi, hva ønsker vi – og hvor er det mulig å bevege seg i landskapet Barn i landbruket?  
 
 

Barnearbeid  
Det er lett å tenke at dette prosjektet tar for seg en tematikk som samfunnet har «utviklet seg 
forbi», og at barn i arbeid er et uheldig og tilbakelagt stadium. Det å sette barn i arbeid 
assosieres gjerne med et nødvendig onde i gamle dager, og/eller utnyttelse av uskyldige små 
i økonomisk fattige deler av verden. Barnearbeid presenteres ofte som noe som må 
bekjempes, snarere enn fortsette/økes. Stadig finnes overskrifter å lese ala «Globale 
fremskritt mot barnearbeid», (www.forskning.no, 25.sep 2013), som understøtter et slikt syn, 
og fra 2002 er også den Internasjonale dagen mot barnearbeid markert 12.juni hvert år.  
 
Plattformen for enighet i det politiske arbeidet mot barnearbeid finnes å lese blant annet i FNs 
bærekraftmål (punkt 4 og 8), i Menneskerettighetene, i barnekonvensjonen (FNs konvensjon 
om barnets rettigheter av 20. november 1989), og en rekke ILO-konvensjoner hvor de fleste 
av verdens land er blitt enige om å forby barnearbeid. Utfordringen er stor fordi det store 
flertallet av barnearbeidere finnes i uregulert sektor, og det er et viktig arbeid fordi mange 
barn arbeider med farlig arbeid som store maskiner og helseskadelige kjemiske stoffer. 
Jordbruket alene er beregnet til å stå for rundt 70 prosent av de verste formene for 
barnearbeid i verden (minstemme.no). 
 
I en VG sak fra 2007 kan vi lese:  
«Barnearbeid innen jordbrukssektoren er et globalt fenomen og barna begynner å jobbe i 
svært tidlig alder. I Guatemala og Honduras hjelper for eksempel barn ned i seksårsalderen 
foreldrene med å plante og høste kaffebønner. Dette kan være kaffe som kan befinne seg i 
norske butikkhyller». (VG, 12.06.07)  
 
Slike oppslag berører oss, og det er relevant for det vi her tar opp. Temaet for prosjektet Barn 
i landbruket, beveger seg inn i en gråsone for meninger og etikk, og et minefelt for lover og 
reguleringer. -Men hvor mye arbeid definerer FN som barnearbeid i den uønskede og ulovlige 
formen? 
 
FN utarbeider årlig statistikk på barnearbeid som en indikator for FNs bærekraftmål nr. 8, hvor 
delmål 8.7 blant annet innebærer å treffe «umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe alle 
former for barnearbeid innen 2025». Indikator for barnearbeid i denne statistikken er:  
 
a) barn i alderen 5-11 år som arbeider minst en time som lønnsarbeider, eller minimum 28 
timer ubetalt husarbeid (barnepass, matlaging, rydding, osv.) per uke. 
 

https://forskning.no/okonomi-utviklingsstudier/globale-framskritt-mot-barnearbeid/608606
https://forskning.no/okonomi-utviklingsstudier/globale-framskritt-mot-barnearbeid/608606
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=eng
http://www.minstemme.no/oppgaver/Barnearbeid
https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Gzj6Q/218-millioner-barn-maa-jobbe
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b) barn i alderen 12-14 år som arbeider minst 14 timer ansatt eller minimum 28 timer ubetalt 
husarbeid per uke. 
 
c) barn i alderen 15-17 år som arbeider minst 43 timer betalt eller ubetalt arbeid per uke. 
 
 

Norsk regelverk for barn i arbeid 
Det er med andre ord internasjonalt godt fundert enighet om at spesielt barn under 12 år skal 
være underlagt særdeles strenge regler for arbeid. Barn opp til 11 år skal etter dette ikke 
kunne tilsettes i noen form for lønnsarbeid, ei heller «hjelpe til» (på gården/hjemme) mer enn 
28 timer per uke. Norge forplikter seg til å overholde alle internasjonale avtaler og 
konvensjoner landet har ratifisert, og det finnes i tillegg nasjonale reguleringer for barn i 
arbeid som underbygger eller utfyller disse.  
 
I Norge reguleres arbeid utført av personer under 18 år også med hjemmel i 
Arbeidsmiljølovens kapittel 11, Arbeid av barn og ungdom, og i Forskrift om organisering, 
ledelse og medvirkning kapittel 12. Arbeid av barn og ungdom. Ut av disse lovtekstene finnes 
én hovedregel å lese: Barn under 15 år, eller som er skolepliktige, skal ikke utføre arbeid.  
 
Ser vi nærmere etter, finnes likevel åpning og muligheter for barns deltakelse i arbeid. I neste 
ledd gir Arbeidsmiljøloven åpning for at likevel barn kan utføre kulturelt (kunstnerisk, sportslig 
eller reklamemessig) arbeid, så lenge det ikke går ut over barnas sikkerhet, helse, utvikling 
eller skolegang.  Arbeidstilsynet og foresatte må i tilfelle forhåndssamtykke forholdet. Åpning 
for arbeid gis for barn fylt 14 år, om det er godkjent av skolemyndighetene og kan ses som 
ledd i barnets skolegang, eller praktiske yrkesorientering. 
 
For barn fylt 13 år, gis mulighet for arbeid dersom arbeidet er lett. Arbeidstilsynet har laget 
følgende eksempelliste for lettere arbeid:  

kontor- og butikkarbeid 
budtjeneste 
rydde- og pakkearbeid 
ombæring og salg av aviser 
bibliotekarbeid 
opprydnings- og vedlikeholdsarbeid 
rengjøringsarbeid 
arbeid med fisk 
arbeid på serveringssteder (uten 
alkoholservering) 
 (Kilde: Regelhjelp.no )  

  
Når det gjelder arbeidstid er dette regulert ulikt for unge under 18 år, og strengere jo yngre 
arbeidstakeren er. Hvis barnet er under 15 år eller i skolepliktig alder, kan arbeidstiden ikke 
overstige 2 timer i døgnet på dager med undervisning, og totalt 12 timer i uker med 
undervisning. Den overordnede grensen er satt til 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager 
og 35 timer i undervisningsfrie uker. Arbeidstilsynet kan gi fritak på forbudet etter søknad.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62#KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12
http://www.regelhjelp.no/Etatenes-sider/Arbeidstilsynet/Emner/Arbeid-av-barn-som-er-under-15-ar-eller-i-skolepliktig-alder/
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Personer under 18 år som går på skole skal ha minst fire ukers feriefritid i året, hvorav minst 
to uker i sommerferien.  
 
I Arbeidsmiljølovens § 11-3, Forbud mot nattarbeid finnes regulering på når i døgnet barn kan 
arbeide:  
 
1 Barn som er under 15 år eller er skolepliktig skal ikke arbeide mellom kl. 2000 og kl. 0600. 
 
2 Ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en arbeidsfri periode på minst 
8 timer som omfatter tiden mellom kl. 2300 og kl. 0600. Arbeid mellom kl. 2100 og kl. 2300 er 
nattarbeid og er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig eller det foreligger 
et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid.  
 
Mange av arbeidstidsreguleringene over vil være særlig aktuelle for barn i landbruket, 
ettersom onner, fjøs- og dyrestell ikke alltid skjer innenfor tidsrommet 20:00, eller 23:00 – 
06:00.  
 
Særlig aktuelt for landbruket, er også at arbeidsgiver er pålagt å gjennomgå en risikovurdering 
dersom barn engasjeres i arbeid. Arbeidsgiver, i dette tilfellet bøndene/foreldrene, må 
vurdere hva slags risiko barnet kan bli utsatt for under arbeidet; for eksempel om arbeidet kan 
føre til skader fra kjemikalier eller overbelastning av muskel- og skjelettsystem. 
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Det farlige landbruket 
Å arbeide på gård innebærer stor risiko. Omtrent hvert femte dødsfall i Norge, som følge av 
arbeidsulykke i perioden 2000-2014, skjedde i landbruket (Follo (red), 2016:3). Denne 
statistikken fører bøndene langt over andre yrkesgrupper på fastlandet, og innebærer en 
særstilling i vurderingen av risiko når landbruket inviterer barn med i arbeidet. 
 
Grunn til risikovurdering blir enda tydeligere om vi går bak tallene og søker forklaring på 
ulykkene. Traktor er den maskinen som oftest er involvert i en ulykke, (Follo (red), 2016:26). 
Her har vi med store maskiner å gjøre, og konsekvensene blir raskt deretter. I perioden 2000-
2014 rammet 218 innmeldte ulykker på norske gårder andre enn bonden selv, og hver femte 
av disse ulykkene rammet et barn. Bøndenes egne forklaringer på hvorfor ulykkene skjedde 
domineres av at de selv var uoppmerksomme eller at de hadde hastverk, (Follo (red), 
2016:33). Med andre ord; mer fokus på risikovurdering kan trolig forebygge ulykker.  
 
Dessverre er denne statistikken også bakteppet for at av saker som setter temaet barn i 
landbruket på dagsorden; i media og folks bevissthet, er en stor andel ulykke- og skadesaker. 
Leser vi overskrifter slites landbruket med å framstå som en grønn idyll for harmoniske barn i 
kontakt med dyr, og en dødsfelle.  I en artikkel i Nationen fra 09.06.2013 kan vi lese: «Det 
ække tøft å være død!». Artikkelen starter slik:  
 

Illustrasjonsfoto, Shutterstock 
 

https://www.nationen.no/article/det-aekke-toft-a-vaere-dod/
https://www.nationen.no/article/det-aekke-toft-a-vaere-dod/
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«Når man er fire år, er det stort sett supertøft med traktor. Landbruket trenger 
de interesserte barna, uansett hva som driver dem. Men unge og eldre bønder 
må likevel snart skjønne at barn og dødelige maskiner ikke hører sammen. 
Norske bønder har dessverre en lang vei å gå når det gjelder å tenke trygghet. 
Både for seg selv og for barn. Bondeyrket er Norges farligste. Men mens ulykker 
som rammer bonden eller hennes ansatte dokumenteres av Arbeidstilsynet, 
finnes det ikke tall for hvor mange barn som hvert år skader seg eller 
omkommer på norske gårder. Men det er mange. 30-50 døde barn i løpet av 
en tiårsperiode, har Norges Bondelag anslått tidligere (2005). Hvert av dem er 
en for mye.» (https://www.nationen.no/article/det-aekke-toft-a-vaere-dod/.)  

 
 
Ulykker i landbruket må tas på alvor både av gårdbrukerne, politikere, forvaltning og 
organisasjoner som kan opplyse og forebygge gjennom kampanjer og reguleringer. Også 
prosjekter som dette, og andre med mål om å invitere barn inn i landbruket, må ta mulige 
uheldige konsekvenser med i vurderingene.  
 
Samtidig viser det seg at overskrifter som de over også bidrar til å skape en kanskje 
uforholdsmessig skam, frykt og dermed avstand til det å involvere barn i landbruk. (Mer om 
dette i avsnittet om foreldrenes holdninger). Gården er mer enn foreldrenes arbeidssted, det 
er også barnas hjem. Fra andre studier vet vi at hjemmet er det vanligste skadestedet, spesielt 
for de yngste barna og de eldste i befolkningen, (FHI, 1989; Helsedirektoratet, 2016a). Mange 
ulykker er helt klart direkte relatert til gårdsdrifta og landbruksmaskiner, men noen ulykker 
kunne kanskje også skjedd i et annet hjem, eller på en annen gårdsplass? Vi trenger mer 
kunnskap for å ha entydige tall, og klart kan skille det ene fra det andre.  
 
 

Antall ulykker på gården 

For å få bedre oversikt over landbruksrelaterte ulykker, har landbruket selv tatt initiativ for å 
registrere ulykker gjennom Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). Her kan bøndene selv 
rapportere skader, og i perioden august 2014 til november 2015 ble det rapportert 597 
ulykker. Av disse rammet 61% bonden, 15% familie og 12% ansatte på gården, (Follo (red), 
2016:11). 
 
Bygdeforskning (nå Ruralis) sin undersøkelse, Landbruk og arbeidshelse fra 2012, gir oss flere 
tall utover den offentlige skaderegistreringen, (Follo (red), 2016:12). 
 
- 7% av norske bønder utsettes for en ulykke med personskade årlig. I 2015 vil det si nær 

2900 bønder, (41177 personer hadde søkt produksjonstilskudd per 1. juli 2015). Med 
andre ord var hver dag i 2015, nær åtte norske bønder involvert i en ulykke. 

- Andelen som oppga at de hadde vært utsatt for en ulykke uten personskade i løpet av de 
siste 12 månedene, var 10%, noe som tilsvarer i overkant av 4100 bønder.  

- Hele 17%; det vil si ca. 7000 personer, oppga at gården hadde vært arena for en 
nestenulykke i samme periode.  

 

https://www.nationen.no/article/det-aekke-toft-a-vaere-dod/
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I vår sammenheng er det interessant å merke seg at nær 5% av bøndene oppga at andre enn 
de selv hadde vært utsatt for ulykke på gården siste femårsperiode. Halvparten av disse 
ulykkene hadde rammet gårdens kårfolk eller bondens partner. Hver femte ulykke som 
rammet andre enn bonden selv, rammet et barn. 
 
 

Forholdsregler  

Gården er en stor og sammensatt arbeidsplass, hvor mange mennesker også lever sine 
hverdagsliv. Gårdsplassen kan på samme tid være en ankomstarena, gjennomfartsåre, 
lagringssted for redskap, og en lekeplass for barn. Bøndene må i særlig grad forholde seg til 
uforutsigbarhet på arbeidsplassen, og jf. Arbeidsmiljøloven må de stadig vurdere risiko. I 
studien Landbruk og arbeidshelse (Follo (red), 2016) kom noen av bøndenes håndtering av 
dette fram når bøndene snakket om at «barn må lære».  
 
«Ola har sitt virke i brattlendt landskap. Hans budskap er at «du har vokst opp med farer hele 
tiden», og derfor er han «så vant med farene omkring» seg. Også egne barn må lære. De må 
lære å bo på gård, de må lære hva som kan være farlig og hva de må ta hensyn til».  
 
«Det var mye masing», vedgår Una, for ungene måtte lære å se og forstå hva som er farlig – 
ha respekt for det. Det er likevel et dilemma. På den ene siden ønsker man at barna skal ta del 
i drifta, både for at ungene skal «få interessen for det vi holder på med, samt litt avlastning» 
(Ingeborg). Og barn er jo utforskende og aktive, påpeker Lorentz. På den andre siden er 
gårdsrommet og arbeid på gården potensielt farlig.  
 
Det blir «den harde måten å lære på», sier Anders, barna må lære av erfaring hvor fort de kan 
kjøre i svingene med avlesservogn full av gress uten at vogna velter og ender opp skviset mot 
et tre. Det gjør at barna kan hende må erfare at vogna velter. 
 
Det er mulig å ta forholdsregler mot det som kan skje, og bøndene gjør det. Selv om man ikke 
kan ha tilsvarende dyptgående opplæring for besøksbarn som for egne barn, kan andre tiltak 
iverksettes. Ved barnebursdager har Åge og Åse for sin del vakt ved kummen som ekstra 
foranstaltning mot fremmedbarnas uforutsigbarhet. For selv om det er gjerde og grind, har 
ikke kummen tak», (Follo (red), 2016:21).  
 
Forsikringsbransjen er også av dem som har engasjert seg for å konkretisere nettopp slike tips 
til foreldrene, for sikrere tilrettelegging av gården. Gjensidige har for eksempel utarbeidet 
HMS-håndbok for landbruket med egen sjekkliste for landbruksforeldre. (Gjensidige, 2007).  
 
Avsnittene fra Follo mfl.s studie over illustrerer bøndenes pragmatiske håndtering av de 
mange dilemmaene de står overfor på gården i en praktisk hverdag. Sitatene kommer også 
inn på flere andre tema relevante for dette prosjektet; som vekking av barns interesse, 
utforskertrang, hvordan læring skjer gjennom erfaring osv. Mye av dette kommer senere 
avsnitt inn på, men vi starter med å tegne opp en grovskisse over hvordan landbruket faktisk 
ser ut i dag, og noen av faktorene i samfunnet som omgir det.  
 
 

http://www.lbk.no/novus/upload/file/LBK/hms-handbok-landbruk2007.pdf
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Utviklingstrekk i norsk landbruk 
Antallet gårder i Norge har stupt i flere tiår, samtidig som gjenværende bruk har blitt større. 
Bare i perioden 2007-2017 gikk antallet jordbruksbedrifter ned 19,4%, til 40269 enheter. (SSB, 
Strukturen i jordbruket). Før dette ble antall gårdsbruk redusert med hele tre fjerdedeler fra 
1950 til 2005, (Ladstein og Skoglund, 2008). Andel jordbruksareal i drift er likevel omtrent 
uendret, noe som innebærer at gjennomsnittsarealet per gårdsbruk nær er firedoblet i 
perioden, (Statistisk sentralbyrå 2007).  
 
At størrelsen på gårdene er blitt større, innebærer imidlertid ikke at det er flere mennesker 
som arbeider på dem. Tvert imot. Mens jordbruket sysselsatte vel 350 000 mennesker i 1950, 
var antallet redusert til 60 000 i 2005. Mer enn 290 000 personer forlot jordbruket i denne 
perioden, (Ladstein og Skoglund, 2008), og de fleste gårdsbruk drives i dag som 
enkeltpersonsforetak - langt de fleste av menn. For selv om odelsloven ble endret i 1974, slik 
at kvinner og menn fikk lik rett til å ta over gårdsbruket, er det ikke oppnådd likestilling, 
omkring 40 år senere. Tilbake i 2006 var kvinneandelen for personlige brukere bare 13,5 %  
(Budsjettnemda for jordbruket, 2007). 
 
Størrelse og eierstruktur på bruk, preger ny hverdag på gårdene. Bøndene bruker langt flere 
timer på maskin; traktor/skurtresker o.lign. enn tidligere, fordi arealet og avstandene på 
bruket er blitt større. Arbeidet bærer preg av ny teknologi både i og utenfor driftsbygningene, 
og automatiserte løsninger med melkerobot, møkkerskrape og nettbasert fjøskontroll 
organiserer arbeidet på nye måter. På den ene siden er arbeidet blitt mer fleksibelt fordi 
melking og rengjøring pågår døgnet rundt. På den andre siden er arbeidet blitt mer spesialisert 
og dermed til dels lukket for uinnvidde, deriblant barn.  I mange tilfeller må du være 16 år for 
å kunne kjøre eller håndtere maskiner, og hygienetiltak i driftsbygninger gjør at besøkende 
ikke kan løpe fritt ut og inn som tidligere.  
 
I dag arbeider en gjennomsnittlig norsk bonde 48 timer pr. uke, og har i perioder med onner 
og annet ekstraarbeid lange dager, (Løwe (2009). Mange har jobb også utenfor gården, slik at 
arbeidsbelastningen i perioder blir langt større. Ferie og frihelger kan være vanskelig å 
organisere, og slett ikke alle har faste avtaler om jevnlig avløsning. Med slike vilkår blir det å 
være bonde for mange mer en livsstil, enn «bare» en jobb. I en slik hverdag blir ikke nyere 
skiller mellom arbeidstid og fritid like relevante, med de utfordringer det bærer med seg opp 
mot resten av familiens forpliktelser og aktiviteter. - Men om arbeids- og fritid går mer eller 
mindre over i hverandre på gårdene, er de fleste bøndene tilfredse med yrkesvalget. Tall fra 
Landbruksbarometeret 2015 (Agri Analyse 2015) viser at 45% trives godt som bonde, mens 
ytterligere 37 % er ganske enige i en slik påstand.  
 
 

 

https://www.ssb.no/stjord
https://www.ssb.no/stjord
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Gården og familien  
Og det er mer enn selve arbeidsoppgavene som lokker folk til landbruket. Mange har valgt å 
bli bonde på grunn stedstilhørighet, tradisjoner, familieforhold og/eller et mål om god 
livskvalitet, (Landbruks- og matdepartementet, 2016:31). Og selv om de fleste gårder i dag 
drives som enkeltpersonsforetak, finnes stort sett resten av familien boende på gården. Med 
gården som bosted og arbeidsplass er koblingene mellom arbeid, fritid og familieliv vesentlig 
sterkere for bønder enn andre næringsdrivende.  
 
I den grad familien til gårdbruker engasjerer seg på bruket, handler dette ofte om ubetalt 
arbeidskraft fra partner, kårfolk og/eller barn. Familien har også en viktig rolle knyttet til 
beslutninger rundt overtagelse, drift og bosetting på gården. - En studie fra KUN senter for 
kunnskap og likestilling, konkluderer med at familiens engasjement i drifta, har stor betydning 
for utvikling av gården og motivasjon hos gårdbruker, (Almli, 2013). Involvering kan imidlertid 
bety mer enn rent praktisk arbeid på gården, og særlig partners interesse for, og kunnskap om 
drifta er avgjørende for det mulighetsrommet som skapes på gården. Det at partner er 
praktisk involvert, bidrar til å frigjøre tid og energi til å bli mer utviklingsorientert. Involvering 
fra familie sikrer med andre ord en mer fremtidsrettet drift, og bedre utsikter for rekruttering, 
(Almli, 2013).  
 

Barns deltakelse på norske gårder 

 

 
 
 
Som resten av familien, deltar også barna mindre i gårdsarbeidet. Den nedadgående linja i 
figuren over, er på mange måter den direkte forløperen til dette prosjektet. Grafen vitner om 
en dramatisk endring, ved at barns årlige antall arbeidstimer i jordbruk stupte fra 1991 til 
2011. I 1991 brukte barn i snitt 47 timer i året på jordbruk, mens snittet i 2011 var på 27 timer 
- altså en nedgang på 43%. (Kilde: Tall fra driftsgranskningene, sammenfattet av NILF i Almli 
(red) 2013:16. Per november 2018 fantes ikke oppdatert statistikk fra NIBIO (tidl. NILF), men 
det er liten grunn til å anta at pila nå peker oppover).  
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Årsaken til at utviklingen over er dramatisk, er at den har uheldige konsekvenser. I studien 
Rekruttering til landbruket. Odelsbarns holdninger til overtakelse av Gård, gjennomført av 
Andgard, Eldby, Hillestad og Klem, ble det klart at det er sammenheng mellom barns 
delaktighet i gårdsarbeid og rekruttering til overtakelse av gården, (Andgard et al, 2009:50ff).  
 
Studien viser i tillegg tydelig sammenheng mellom type arbeid barna deltar i, og sammen med 
hvem av foreldrene, med tanke på motivasjon og ønske om å fortsette med gårdsdrift. Et 
overordnet funn er også at guttene deltar mer i gårdsarbeid enn jentene.  
 
 

 
 
Figur 4,8 (Andgard et al, 2009:55) viser kjønnsforskjellene i hvilket arbeid odelsbarna i 
undersøkelsen oppga å ha hatt et selvstendig ansvar for, da de var i alderen 12-15 år. Vi ser 
her at gutter og jenter opplever å ha hatt tilnærmet likt ansvar for dyrestell, selv om guttene 
overgår jentene også her, hvor kvinner tradisjonelt har hatt mer ansvar. Forskjellene mellom 
kjønnene er heller ikke veldig store i opplevelsen av å ha deltatt aktivt i arbeidet på gården 
generelt. Om vi ser på midterste kolonne, er situasjonen en annen. Søylene forteller at bare 
12% av odelsjentene oppgir å ha hatt selvstendig ansvar for traktor og maskiner, mens tallet 
er hele 78% for odelsguttene. -Neste trinn i Andgard et al’s analyse, var dermed å se hvordan 
deltakelse i type arbeid hang sammen med ønsket om å overta. Resultatet kan vi lese av Figur 
4,9 (Andgard et al, 2009:56). 
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I figur 4,9 over ser vi at den store forskjellen mellom kjønnene når det gjelder faktisk deltakelse 
i arbeid med traktor og maskiner, nær er utjevnet når spørsmålet knyttes til ønsket om å ta 
over gården. For jentene er med andre ord det å ha hatt selvstendig ansvar for traktorer og 
maskiner viktigste erfaringsbakgrunn når de svarer positivt for å fortsette med gården.  
 
 
 

 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock 
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Spørsmål i andre deler av Andgard et als undersøkelse viser at dersom andre søsken har 
deltatt mer i arbeidet på gården, er odelsbarna mindre tilbøyelige til å ta over gården fremfor 
disse. Hele 57 prosent av odelsbarna oppgir at de ikke vil overta dersom de har søsken som 
har deltatt mer enn dem selv i arbeidet med traktor og maskiner på gården. En konklusjon fra 
undersøkelsen er dermed at de av barna foreldrene får med seg i arbeid, spesielt i arbeid med 
traktor og maskiner, mest sannsynlig er dem som ønsker å ta over gården, (Andgard et al, 
2009:60,72). 
 
Verdt å ta med er det, som nevnt i tidligere avsnitt, at mer enn arbeidsoppgavene på gården 
avgjør ønsket om å overta. Dette kom også til utrykk i undersøkelsen blant odelsbarna.  
Odelsbarn oppga klart «interesse for gårdsarbeid» som den viktigste årsaken for å overta 
(31%), men dette var viktigere for guttene enn for jentene. Odelsbarnas nest viktigste - og 
odelsjentenes aller viktigste årsak, var å ta over for å kunne fortsette å bo på gården, (Andgard 
et al. 2009:73). Stedstilhørighet og identitet knyttet til gården er dermed også viktig.  
 

Mor eller far?  

Det er også av betydning hvem barn arbeider sammen med på gården. Andgard et als studie 
viser tydelig på at det er forskjeller i ønsket om å overta gården, med hensyn til om odelsbarna 
har hjulpet henholdsvis mor eller far i arbeidet. Arbeid på gårdsbruk er fremdeles ekstremt 
kjønnsdelt, med mor som hovedansvarlig for husarbeid og pass av barn, og far som 
utearbeidende, (Andgard et al: 2009:49). Dette er en kjønnsdeling foreldrene langt på vei 
viderefører med tanke på hvem av barna de inviterer hvor.  
 
Nær 1000 odelsbarn var med i utvalget for den aktuelle undersøkelsen, og av disse oppga 60% 
av guttene at de hjalp far mest, mens tilsvarende for jentene var 14%. 44% av jentene oppga 
at de hjalp mor mest, mens 38% av jentene oppga å ha hjulpet begge foreldrene like mye. 8% 
av guttene hjalp mor mest, mens 28% av guttene oppga å ha hjulpet begge like mye, (Tall 
hentet fra Figur 4,3, (Andgard et al: 2009:51). 
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Det kjønnsdelte arbeidsmønsteret blant odelsbarna, kommer tydelig til uttrykk for hvilken 
grad de ser sin fremtid på gården. Figur 44 (Andgard et al: 2009:51), viser først og fremst at 
det for begge kjønn er tydelig sammenheng mellom det å arbeide sammen med far og ønsket 
om å overta gård. Når vi fra figurene tar med at bare 14% av jentene oppgir å ha arbeidet mest 
sammen med far, er dette verdt å notere. For jentene er det å ha arbeidet sammen med far 
den mest avgjørende faktoren, mens for guttenes del er tanken på en framtid på gården like 
nærliggende om de har hjulpet begge foreldrene like mye. For jentenes del synes det som om 
motivasjonen faller påtakelig dersom de hjelper mor, eller begge like mye. Som vi også så av 
det over, vil det å hjelpe far mest sannsynlig bety at de har deltatt i arbeidet utenfor huset 
med dyrestell og/eller utearbeid med traktor og maskiner, mens det å hjelpe mor betyr 
innendørs arbeid. Det siste virker med andre ord lite motiverende for å overta drifta.  
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Med barna på gården 
Andgard, Eldby, Hillestad og Klems studie gir oss et innblikk i hva odelsgutter og -jenter gjorde 
av arbeid på gårdene i 2009, hvor mye de arbeidet, og sammen med hvem, da de var i alderen 
12-15 år. Dataene gar oss interessant kunnskap om hvilke forhold som påvirket gårdsbarnas 
ønske om å overta drifta, og at det viktige for å knytte seg til gården var å delta i utearbeidet. 
I dette avsnittet skal vi se nærmere på barnas egne utsagn og gjøremål, basert på mer 
kvalitativt materiale fra 2016. 
 
«Ungar i fjoset – Myten om den arbeidsame jærbuen», er videre navnet på video i tre episoder 
utarbeidet av Jærbladet i prosjektperioden. Videoene er ikke vitenskapelige forskningsdata, 
men gir like fullt et levende innsyn i barnas virke på gårder i tida. Videoene står også som 
eksempel på hvordan film som metode kan fungere godt for å utforske tematikken barn i 
landbruket på en mer systematisk, kvalitativ og visuell måte i et hovedprosjekt, som samtidig 
virker inspirerende. Filmene er produsert av Tore Myrstad.  
Hyperlenker i elektronisk versjon, (hel lenke finnes i referanser):  
         Episode 1. 

Episode 2.   
Episode 3.  

 

Ut å gjøre noe! 

I videoene besøkes et utvalg barn i alderen 10-18 år på ulike typer gårder på Jæren. De unge 
intervjues delvis mens de arbeider ute eller i driftsbygninger, og delvis i stillestående 
portrettsituasjoner. Temaet for samtalene er hva de gjør, og hva de tenker om det de gjør når 
de arbeider på gårdene.  
 
Vi får ikke innblikk i hvordan informantene er valgt ut, men gjennomgangstonen til de unge er 
positiv. De forteller om en hverdag som gir dem mening og mestring gjennom å hjelpe til med 
dyrestell og annet arbeid. Som seer får vi ikke minst se at barna har håndlag og kunnskap om 
gården gjennom det de sier og gjør. Som en kontrast til det disse unge selv gjør i gårdsarbeidet, 
stiller de ofte opp «det å sitte på kontor» som ikke å gjøre noe «ordentlig».  
 
Odelsjenta Rannveig, 18 år, forteller at hun begynte å arbeide på gården i sjette-sjuende 
klasse. Hun er allerede i gang med landbruksutdanning i videregående skole, og ser for seg å 
drive med gårdsdrift i framtida. Hun trives på gården fordi hun da;  
 
-Faktisk ikke bare sitter inne på et kontor hver dag - du må faktisk ut å gjøre noe. Det er deilig 
å se dyr som faktisk har det bra, og at du er en av grunnene til at de dyrene har det bra. 
(Rannveig, Episode 1). 
 
Også Elias på 10 år deler noen av de samme tankene. Han bor på gård med gris og korn, og er 
allerede sterkt engasjert i drifta.  
 
«Vi har rundt 800 griser. Vi hadde 1000 før. Det er veldig kjekt. Jeg kan være med å mate dem 

og kose… og ha det kjekt med de. Jeg pleier å måke drit, også pleier jeg å være med å flytte 

griser».  

https://www.youtube.com/watch?v=GqGPeNQdAVw
https://www.youtube.com/watch?v=Q9aBtCVLyyw
https://www.youtube.com/watch?v=-K9f2myCPSM
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Om det å være bonde som voksen tenker Elias:  

«Det ser veldig kjekt ut, for da kan du kjøre traktor og være i grisehuset. Visst du har en vanlig 

jobb, så du sitter på datamaskinen, så må du være inne hele tiden, ja… og da er det veldig 

varmt... Det er veldig kjekt å være i grisehuset». -Elias, 10 (Episode 1). 

Ådne på 15 år, kontrasterer også sin innsats til det å ha en «innejobb». Ådne forteller at han 
arbeider som avløser hver tirsdag og annenhver helg, og når det er sesong enda mer. Når det 
er ferie, er han på gården nesten hver fridag, fordi han liker å arbeide. «Jeg må alltid gjøre 
noe, fordi jeg er litt rastløs». -Ådne, 15, (Episode 1). 
 
Ådne står opp klokken 06.00 de dagene han arbeider på gården og synes han gjøre en viktig 
jobb, slik at også bøndene kan få litt fri.  
 
«Du har mye ansvar, på grunn av at du steller med dyrene, de skal ha mat. Du har mye ansvar, 
det har du! - Det er ikke alle som liker å bli skitne. Ikke sånne folk som sitter på kontor. Det må 
være folk som liker «å gjøre noe», og som ikke er så redd for dyr». -Ådne, 15 
 
Mens han blir intervjuet farer Ådne erfarent rundt, gjør energisk rent i stakkene, spretter over 
innhegningene i fjøset og kaster seg galant opp i traktoren. Fortellerstemmen i videoen 
forteller at Ådne ikke er helt unik. På Jæren er det igjen blitt populært blant de unge å ta seg 
jobb som avløysere. Flere enn noen gang deltar her på avløyserkurs, (Episode 1). 
 

 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock 
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Mestring og arbeidserfaring 

Videomaterialet viser variasjon i barnas arbeidsoppgaver, i arbeidstempo og det 
kunnskapsmangfoldet ungene får del i. Maria, 14 år forteller:  
 
«Det er jo kjekt bare å merke at du lærer mye spennende. Og jeg har jo funnet ut at det er litt 
mer avansert å gå i fjøset enn jeg trodde da jeg var lita. De (dyrene, red.anm.) skal ha 
forskjellig kraftfor, de skal ha forskjellig silo noen av dem, og det er viktig med kvalitet på 
siloen, og at det er forskjell på dyrene, mer enn det jeg trodde». -Maria, 14.(Episode 2). 
 
De unge reflekterer i videoene også omkring hva erfaringene fra gårdsarbeid kan bety for dem 
i framtida:  
 
«Jeg tror du tar med deg erfaring fra den første dagen du begynner å arbeide. Derfor får du 
mye mer erfaring om du begynner å jobbe som 15-åring, enn om du begynner som 20-åring. 
Og derfor tror jeg også du blir mer ettertraktet, når du har jobbet litt. - Også tror jeg du tør å 
ta i litt mer når du vet hva en jobb går ut på.» -Rannveig, 18 (Episode 3).  
 
«Du blir generelt litt sterkere. Du blir vant med å jobbe hardt. Og du får litt mer tålmodighet, 
for noen ganger må du vente. Du lærer deg til å arbeide. Og du venner deg til å være ute i 
arbeid, selv om du ikke alltid vil, for noen ganger frister det jo ikke å gå i fjøset, men når du 
først går ut, så kan det være at det er gildere enn du tror når du først kommer deg ut. Ting er 
nok lettere i hverdagen, når du er vant med å jobbe.» -Maria, 14 (Episode 2). 
 
«Jeg har lært å kjøre traktor, jeg har lært å bli kjent med dyr, å skru, og fikse ting, alt som er 
med gårdsbruk. - Jeg håper at jeg får meg lettere arbeid, fordi de har sett hvordan jeg er. At 
jeg kan arbeide. At jeg kommer meg opp om morgenen.» -Ådne, 15 (Episode 2).  
 
 

Barnas tanker om det farlige og tunge gårdsarbeidet 

Som vi var inne på i avsnitt 5,3 Det farlige landbruket, er gården langt fra en trygg arbeidsplass 
for barn. Det kreves tunge løft, håndtering av til dels uforutsigbare og tunge dyr og maskiner. 
Hva sier barna i videomaterialet selv om dette?  
 
Maria på 14 år medgir at;  
«Det er ganske tungt arbeid. - Så det er jo gildt å få brukt de musklene vi har...». Det å arbeide 
på gård presenterer hun altså i Episode 2 først som noe tungt, men viser i neste setning at 
dette er positivt. I episode 3 kommer hun også inn på tanker om den mentale helsa knyttet til 
gårdsarbeidet:  
 
«Da jeg var lita hadde jeg ikke så lyst til å være med i fjøset. Så begynte jeg å være med, og nå 
stortrives jeg, og synes det er veldig gildt. - Om du har en stressende hverdag, så passer det jo 
veldig godt å gå i fjøset, så får du tenkt på noe annet, enn å bare stresse».  
 
Du blir ekstra glad når du er med dyr, og i stedet for å sitte inne når du har fritid, så får du 
brukt det på noe. Om dyrene ikke hadde fått mat, så hadde de jo dødd. Jeg blir lei meg når et 
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lam dør, for eksempel, selv om man blir litt mer vant med det etterhvert. Det er det ansvaret 
jeg liker best når jeg går i fjøset.» - Maria, 14 (Episode 3).  
 
Imidlertid er selv ikke barna i videoenes lille utvalg skadefrie.  Den ivrige Ådne har vært utsatt 
for en ulykke, og er i dag uten den ene fingeren: 
 
«Den mistet jeg for fire år siden. Den mistet jeg når jeg var med far min. Jeg har alltid vært en 
sånn unge som har vært med far å arbeide. Den gjekk i saga da jeg holdt på å kappe ved 
hjemme til huset.» - Ådne, 15 (Episode 2).   
  
 
 

 
 
 

Foreldrenes holdning til å ta med barna i arbeidet 
I tillegg til barnas fortellinger om praksis og betydningen av å arbeide på gård, viser 
videomaterialet fra Jærbladet ledere og arbeidsgivere som snakker positivt om unge i arbeid. 
Disse signaliserer at folk med erfaring fra landbruket er attraktiv arbeidskraft, og selv om 
skillene mellom unge fra by og bygd sies å være i ferd med å viskes ut, blir landbruksungdom 
med erfaring fra gården omtalt som særlig arbeidsomme, selvstendige og ansvarlige. - Men 
hvordan forholder foreldrene seg til barnas deltakelse i arbeidet på gården? Foreldre kommer 
ikke til uttrykk i videomaterialet omtalt over, men noe vet vi fra andre studier.  
 
Som vi så av Andgard, Eldby, Hillestad og Klems studie (2009), er foreldrene nøkkelpersoner 
for å invitere barna med i arbeidet på gården, og noen får dette godt til. Utfordringen er at 
foreldrene har flere og til dels uforenlige roller i dette. Samtidig som landbruksforeldrene er 
kulturbærere med ønske om å lære videre, og at de trenger hjelp på gården, vokser barna opp 
i ei tid hvor få andre barn forventes å bruke slik arbeidstid hjemme. Færre enn noen gang 
vokser opp på gård, og potetferie er for de aller fleste blitt storbyhelg eller annen helt fri tid. 
Foreldre på gårdene konkurrerer med andre aktiviteter og en samfunnslyd som oppmuntrer 
til at barn bør få utvikle sine evner. Landbruksforeldrene opplever forventning  om at også 
deres barna i stor grad bør fristilles fra gården, for å være med på organiserte tilbud slik som 
andre unger. Med skole og gjerne flere organiserte aktiviteter på ettermiddager og helger, blir 
det da få timer igjen på gården.  
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I tillegg til denne verdikonflikten og/eller tidsskvisen, kommer at landbruksforeldrene gjerne 
er eiere av en tradisjonsrik familiegård som de ønsker å overlevere til neste ledd. 
Landbruksforeldrene bærer med andre ord ikke bare et ansvar for dagens drift og framtida, 
men de bærer ansvar på vegne av ei fortid og en historie. Sist, men ikke minst må 
bondeforeldrene være ansvarlige arbeidsgivere jf. Arbeidsmiljøloven. De vet at de løper en 
stor risiko ved å invitere barn med i arbeidet, og preges i noen grad av «ulykkes- og 
farefortellingene» av media og andre. 
 
I studien «Er bonden alene? Betydningen av ektefelle/partners involvering på gårdsbruk», 
(Almli, 2013), tilkjennega foreldre på norske gårder at ansvar og kryssende interesser til tider 
var frustrerende. Flere kjente mye på dårlig samvittighet både for å ta med, og for ikke å ta 
med barna i arbeidet.  
 
«De har vært med i drifta på godt og ondt.» Kvinne, 47 
 
Det var videre overraskende stor forskjell mellom gårdene i utvalget, med tanke på hvor mye 
foreldrene oppga å ha barna med i arbeid. Til dels kom denne forskjellen til uttrykk mellom 
litt eldre foreldre og eldre bruk - hvor barna var mer med, og yngre foreldre/moderne bruk, 
hvor barna var mindre med. Også i denne studien var tilbakemeldingene at der mor var 
delaktig i arbeidet ute på gården, eller i fjøset, var ungene mer med.  
 
«De var jo med. Med i fjøsen og på alt som var forsvarlig å ha de med på. Mest guttene da. - 
Hun var litt mer jentete. Hun var jo med men... -Jeg tror det er veldig viktig, ellers får de ikke 
noe forhold; ellers blir gården bare noe som er tidsheft for foreldrene...» - Kvinne, 47  
 
«Kan ikke huske noe de IKKE har vært med på.» - Kvinne, 48  
 
«Jeg har jo hatt en i magen, en på ryggen og en rundt meg alltid. De har alltid deltatt. Vi har 
ikke hatt råd til annet... Nå får de jo betalt.» – Kvinne, 54  
 
For de eldste foreldrene kom det frem at barns deltakelse i drifta hadde hatt økonomisk 
betydning. Så snart barna var gamle nok til å bidra, ble de blitt introdusert for nye oppgaver.  
 
Blant de yngste foreldrene i utvalget var fortellingene mest preget av ønsket om å gi større 
valgfrihet til barna. Her var mange av barna nærmest fraværende i drifta, også i onnene fordi 
den nå gjøres unna med større maskiner, ofte med innleid hjelp. De unge foreldrene medga 
at rammene for deltakelse er endret. I nye driftsbygninger er det ikke på samme måte som 
tidligere mulighet for å løpe inn og ut av fjøset. Nye krav til hygiene, hvor folk kles om og sluses 
inn i fjøset, skaper mer «heft» enn tidligere dersom barn skal være med, (Almli, 2013). 
 

Tidsklemma 

Verken foreldre som hadde tatt barna mye med, eller de som hadde latt barna velge seg bort 
til andre aktiviteter virket imidlertid helt fornøyde. Ungene burde alltid helst vært et annet 
sted. Enten mer på gården, eller hatt mer fri til å være et annet sted. Foreldrene hadde dårlig 
samvittighet for ikke å kunne følge opp ungene i fritidsaktiviteter, der dette var vanskelig p.g.a. 
forpliktelser/arbeidstider på gården. Fortellingene ble ofte preget av forsvar for det ene eller 
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andre valget, samtidig som foreldrene ga uttrykk for at det ideelle hadde vært å ha barna mer 
med på gården; både for egen og barnas del. De som ikke hadde hatt barna med i særlig grad, 
var misfornøyd med den erfaringsbakgrunnen barna gikk glipp av.  
 
De foreldrene som hadde tatt barna mye med i arbeidet tilkjennega dårlig samvittighet for 
dette, men brukte ofte egne erfaringer, egen barndom, som et slags forsvar. Opplevelsen av 
å ha lært å arbeide tidlig; mestring, ansvar og allsidighet senere i livet, vant over de dårlige 
minnene fra steinplukking og bundet tid som barn, og over «utenfrakrav» om å fristille de 
unge i dag.  
 
«De har jo lært seg at man må jobbe og stå på. De har erfart at alt ikke kommer av seg selv. 
De ser hva som skal gjøres og gjør det helt naturlig, mens andre bare står og ser…», Mann, 52  
 
«Ungene har jo blitt veldig allsidige, og har fått jobb nettopp på bakgrunn av det. Mannen min 
har vært flink til å ta dem med. Vært flink til å la dem slippe til og latt dem føle at de har kunnet 
bidra selv før de har kunnet.», Kvinne, 54  
 
For de unge foreldrene, eller på gårder med moderne og litt utilnærmelig driftsbygning, hadde 
noen tatt grep for å skape en ny landbruksarena på gården, på barnas premisser. Flere 
foreldrepar i studien «Er bonden alene?» hadde tilpasset «gammelfjøsen» eller satt opp egne 
bygninger for å skape en arbeids- og husdyrarena for barna. På noen gårder fikk dette bli del 
av ei tilleggsnæring, mens det på andre kun var et prioritert «merarbeid», (Almli, 2013). I alle 
tilfelle skapte dette en arena på gården hvor barn og voksne kunne bruke tid sammen, 
samtidig som barna ble introdusert for gårdsarbeid i mindre skala.  
 

 
Illustrasjonsfoto: Shutterstock 
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Tidsbruk i norske familier  
Før i tida søkte barna ut på gården eller i fjøset om de skulle være sammen med foreldrene. 
Det vil si; noen ganger hadde ikke barna annet valg;  foreldrene tok dem med for selv å kunne 
arbeide. Dette betød ikke nødvendigvis at foreldrene var sammen med barna, slik vi forstår 
begrepet i dag. Barna holdt snarere på i foreldrenes nærvær. Etter hvert fikk også barna i 
økende grad oppgaver som knyttet dem til foreldrenes virke, slik vi så av sitatene over.  
 
Før vi skal teoretisere litt omkring barn og arbeid før og nå, skal vi kaste et kjapt blikk på 
hvordan «vanlige» norske familier bruker tida si i dag, og på ungdoms helse. 
 
Landbruksforeldrenes fortellinger og statistikk over barns arbeidstid på norske gårder, viser 
samme tendens som Statistisk Sentralbyrås (SSB) nasjonale tidsbruksundersøkelse fra 2010. 
Ifølge denne bruker tenåringer i dag noe mer tid på utdanning og mye mindre tid på 
inntektsarbeid enn for snart 50 år siden. De unge har fått mer fritid, som de fleste bruker på 
skjerm; TV, sosiale medier eller dataspill. De unge er mindre sosialt aktive på fritiden enn før, 
og de er mindre utendørs enn voksne. Faktisk er tenåringer minst utendørs av alle; i løpet av 
dagen er de betydelig mindre ute enn gjennomsnittsbefolkningen (Vaage 2012b). 
 
I SSBs tidsbruksundersøkelse ble de unge også spurt om hva de ønsker mer tid til, og da er 
svarene samvær med venner, fysisk aktivitet og utdanning. Seks av ti sier at de har for mye å 
gjøre, og de fleste mener de har nok skjermtid. Alt i alt viser undersøkelsen at aktiviteter som 
de unge prioriterer høyt i dag, er de samme som de ikke ønsker å bruke mer tid på. Aktiviteter 
som de i senere år har brukt mindre tid på; fysisk aktivitet og sosialt samvær, skulle de derimot 
gjerne gjort mer av.  
 
Fra andre studier vet vi at ungdoms nye adferdsmønster ikke er heldig. For fysisk og mental 
god helse, er det avgjørende å være fysisk aktiv og å være sammen med andre mennesker. 
Gode søvnvaner, som innebærer å «komme seg opp om morgenen» er også et av rådene fra 
Rådet for psykisk Helse, (https://www.psykiskhelse.no/psykisk-helse-og-levevaner).  
 

 

https://www.psykiskhelse.no/psykisk-helse-og-levevaner
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Unges helse i dag, med blikk til landbruket 
Til tross for at vi overordnet sett har god helse, og langt på vei vet råd for enda bedre helse, 
tyder flere studier på at forekomsten av psykiske plager blant ungdom har økt de siste årene. 
Gutter har høyest frafall fra videregående skole og mest tendenser til «problematferd», mens 
spesielt andelen unge jenter som oppgir å ha psykiske plager, viser en bekymringsfull økning, 
(Folkehelseinstituttet, 2018: 59ff, #Ungdomshelse –regjeringens strategi for ungdomshelse 
2016–2021). Årsakene til disse tendensene er nok mange og sammensatte, og ikke tema for 
denne rapporten.  
 
I en landbrukssammenheng er det imidlertid verdt å nevne at gården kan by på noen faktorer 
som vi vet er heldige for å forebygge uhelse hos barn- og ungdom. I tillegg til at arbeid på 
gården kan gi fysisk aktivitet, er den et særlig arnested for stedstilhørighet, tradisjoner og 
familietilknytning.  Det å arbeide på gård, og i gårdens landskap innebærer å lære seg navn på 
stedsnavn, og i mange tilfeller historie. Gårdsarbeidet innebærer å inngå i en årsyklus med 
forutsigbare og årvisse arbeidsoppgaver og mye «rutinearbeid» som må læres av noen som 
har gjort det før deg. For mange innebærer gårdsarbeid å være sammen med familien, gjerne 
på tvers av generasjoner.  Alt dette er elementer som spiller inn i opplevelse av mening. 
 
Å oppleve at man har stor grad av mening i livet, eller at livet er meningsfullt, defineres som 
en opplevelse av at livet er sammenhengende, betydningsfullt, at det har en retning, og at 
man hører til et sted. (Schnell, 2009). Å føle mening virker positivt på den psykiske helsa, og 
mennesker med høy grad av meningsfullhet har færre symptomer på angst og depresjon, 
(Schnell, 2009). 
 

 



 

30 

Samvær med dyr gir god helse 

At det å være ute i naturen er helsefremmende, er så veldokumentert at vi har en Nasjonal 
strategi for et aktivt friluftsliv.  Det færre vet, er at det å være sammen med dyr også har en 
rekke gode helseeffekter for mennesker. Blant annet har folk med jevnlig kontakt med dyr 
lavere blodtrykk, lavere stresshormonnivå, opplevelse av støtte, mestring, høyere grad av 
overlevelse etter hjertesykdom, og de føler inspirasjon til fysisk aktivitet, (Krøger, Slettebø og 
Fossum, 2015). De fleste studier på dette temaet omhandler kjæledyr, men her til lands er det 
også gjennomført studier direkte knyttet til husdyr. I 2001 initierte Institutt for husdyrfag, 
Norges landbrukshøgskole og Institutt for medisinske atferdsfag, Universitetet i Oslo 
prosjektet «Grønn omsorg med husdyr for mennesker med psykiske lidelser», som viste at 
psykisk syke som arbeidet med husdyr fikk bedret selvfølelse, tro på egen mestring, og 
redusert angst. Forsøkspersonene i utvalget deltok i ordinært arbeid på gården som arbeid 
som stell av dyrene, foring, melking, og hjelpe ved kalving, (Berget, 2006). 
 
Den godt dokumenterte helseeffekten av natur- og dyrekontakt for menneskelig helse, har 
medført at «Grønn omsorg»-tjenester brer om seg. For mange gårder er det å legge til rette 
for deltakelse i gårdsarbeid, for andre enn de som bor på gården, blitt en viktig og betydelig 
tilleggsnæring. «Inn på Tunet» er i denne sammenheng en nasjonal paraply for tilrettelagte 
og kvalitetssikrede velferdstjenester på norske gårder. Inn på Tunet har som mål å øke både 
antall brukere og antall tilbydere for å forebygge og rehabilitere. På hjemmesiden til Inn på 
Tunet leser vi; «Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, 
utvikling og trivsel», (www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet). Barn og unge er en av 
hovedbrukergruppene for tilbud fra Inn på tunet. 
 

 
 

Nasjonale anbefalinger for aktivitet inkluderer ikke arbeid 
Til tross for at det å invitere barn og ungdom i virksomhet på gården, sammen med voksne og 
gjerne dyr, åpenbart har mange positive effekter, er ikke arbeid på gårdsbruk eller i andre 
uterom anerkjent eller nevnt som virkemiddel av norske myndigheter. I Helsedirektoratets 
Nasjonale anbefalinger Fysisk aktivitet og stillesitting – 13-17 år, leser vi:  

 
Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling og god helse 
blant barn og unge. Fysisk aktivitet har positiv effekt på psykisk helse, konsentrasjon 
og læring. Ungdom bør være fysisk aktive minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør 
være variert, allsidig og av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uka bør 
aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke 
skjelettet. Fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir friskere og mer robuste 
ungdom, (Helsedirektoratet, 2014). 

 
 
 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4061fdb13c834bccaebed8b920f9e96b/t-1535.pdf
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-paa-tunet
https://www.matmerk.no/no/inn-pa-tunet/om-inn-paa-tunet
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%2013-17.pdf
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/Nasjonale%20anbefalinger%2013-17.pdf
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Hvordan bør ungdom være aktive?  
Ungdom bør stimuleres til å finne flere aktiviteter som de liker, både i organiserte og 
ikke- organiserte former2. De som gir seg med idrett eller annen aktivitet bør stimuleres 
til å finne nye aktiviteter. Det finnes en rekke muligheter til å være aktiv i hverdagen. 
 
• Ingen er like: Å gå tur, drive friluftsliv, trene på treningsstudio, idrett, dans, skate- 
vann-, snø-, is- og ballaktiviteter er eksempler på aktiviteter. 
• På skolen er kroppsøvingsundervisningen, og muligheter for aktivitet i andre fag og 
friminuttene viktig. 
• Å gå eller sykle på veien til skolen, til fritidsaktiviteter og til aktivitet i nærmiljøet er 
gode vaner. 
• Stimuler til samspill og sosialt samvær og ta hensyn til individuelle forutsetninger og 
interesser. Involver ungdommene i utformingen av aktivitetene 
(Helsedirektoratet, 2014). 

 
 
Av mulighetene som finnes for å være aktiv i hverdagen, nevner Helsedirektoratet kun rene 
fritids- eller transportaktiviteter, uten det vi kan kalle nytteverdi utenfor den fysiske 
bevegelsen eller mennesket i seg selv. Selv ikke hus- eller hagearbeid har en plass her, og 
basert på det vi ellers vet om psykisk helse, er det grunn til å spørre om aktivitet «uten 
nytteverdi», vil oppleves like betydningsfullt? Kan gårdsarbeid – i sikre og kontrollerte former, 
være en form for aktivitet som i vel så stor grad bidrar positivt fordi det gir opplevelse av 
mening, mestring og sammenheng samtidig? Informantene i filmene «Ungar i fjoset» vitner 
om en slik sammenheng. De kontrasterer ivrig det å «få gjort noe» mot det å bruke fritida på 
«ingenting». Det å arbeide på gården, gir dem tydelig noe ekstra utover det vi kan kalle 
«kunstig tilrettelagt» aktivitet.  
 
Verdt å notere seg er det i alle fall, at det på den ene siden er det å arbeide for unge blitt 
strengt regulert (nær forbudt for de under 13år), mens problemene på den andre siden er at 
ungdom er blitt så stillesittende og lite utendørs, at samfunnet bruker store ressurser på å få 
dem ut igjen. Samfunnets ressurser og oppfordring går i dag på å få de unge ut og i gang i mer 
«løsrevet», tilrettelagt aktivitet spesielt for dem, eller på besøk på gården.   
 
Det er i alle fall et paradoks i at; på den ene siden oppfordrer Helsedirektoratet 13-17-åringer 
til «variert og allsidig aktivitet av moderat eller høy intensitet», som «minst tre ganger i uka 
skal være med høy intensitet og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke skjelettet», og 
at Arbeidsmiljøloven på den andre siden kun åpner for lett arbeid for barn fylt 13 år.  
 
Fysisk aktivitet utover 60 minutter gir friskere og mer robuste ungdom - og det kan kanskje 
like godt skje på en åker eller i fjøset, som på fotballbanen? 
 
 

                                                     
2 Red.anm. Her stod det i Helsedirektoratets trykksak: «både i organiserte og i organiserte former». Det synes 
feil.  
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Illustrasjonsfoto: Shutterstock 
 
 

Hva betyr arbeid for barn? 
Arbeid, særlig knyttet til barn, er blitt et litt negativt ladet ord. Sommerjobb er bra - arbeid er 
ikke bra. Men hva er egentlig arbeid, utover at det i mange tilfeller er aktivitet som lønnes 
med penger? Vi har vært inne på forståelsen av ordet arbeid når vi har sett på lovligheten og 
bekjempelsen av barnearbeid. Men hva er det egentlig som skjer når barn arbeider? Hva skiller 
arbeid som aktivitet fra andre aktiviteter barn gjør, fysisk og mentalt?  
 
Kanskje som en konsekvens av at barnearbeid til dels er ulovlig - i alle fall negativt ladet, finnes 
det lite teori som direkte tar opp barn og arbeid. I de fleste tilfeller beskrives barns aktivitet 
snarere som lek, eller det blir satt i pedagogiske rammer knyttet til moderne læringsmål og 
læringsinstitusjoner. Om vi søker litt tilbake i tid, finner vi imidlertid boka Barn i arbeid, lek og 
læring, som kan gi noen interessante refleksjoner, (Linge og Wille, 1981). Boka ble skrevet 
med bakgrunn i et barnehageprosjekt kalt «Arbeid for barn», som i sin tid ble støttet av 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet.  
 
I korte trekk hevder boka at moderne barn på mange måter er blitt frarøvet viktige 
kulturbærende sosialiseringsarenaer, og at denne «utarmingen» er i ferd med å true eller 
endre barnekulturen slik vi har kjent den i menneskenes historie. Boka tar utgangspunkt i at 
barn til alle tider, i alle kulturer har gått sammen med de voksne for å lære hva det vil si å være 
menneske, hva og hvordan de skal virke når det «blir store».  En følge av at barn tilbringer mer 
tid i institusjoner som barnehage, skole og organisasjoner, har medført at opplæringen nå 
skjer av andre, standardisert og utenfor den sammenhengen de kjenner. Opplæringen foregår 
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heller ikke, før sent i ungdomsårene i den sfæren de skal inn i, arbeidslivet. Ikke minst skjer 
læring nå i grupperinger dominert av mennesker på deres egen alder.  
 
Dette «bruddet» i hvordan vi ser på, og oppdrar barna våre, mener Linge og Wille medfører 
noen klare utfordringer for barns opplevelse av sammenheng, mening og læring. Både de 
unge, og samfunnet forventes å bli «fattigere» i tap av unges kontakt med de voksne nettopp 
i voksnes arbeidsmiljø. Fra «gamle dager», og i enkelte andre kulturer, vet vi at barn har gått 
sammen med de voksne i deres arbeid, har lært av dem, og har fått arbeidsoppgaver etter 
hvert som de har mestret dem. En av de få yrkesarenaene hvor dette fremdeles synes 
nærliggende å opprettholde eller få til, er i landbruket, på gården. Når vi nå er vitne til en 
dramatisk nedgang i barns deltakelse også her, er det grunn til å stoppe opp og spørre; hva 
betyr ei slik utvikling, og ønsker vi den? 
 
 

Barn i arbeid, lek og læring 

Linge og Willes bok og perspektiver må leses i lys av den brytningstida den ble skrevet i, og 40 
år senere vet vi at det jevnt over gikk bra med barn og unge til tross for, eller nettopp på grunn 
av at det meste av opplæring og tid nå brukes i likeverdige opplæringssituasjoner. Likevel er 
det i denne sammenhengen interessant å ta med seg noen av «funnene» og ideene i boka. 
 
Virksomhet 
Linge og Wille tar utgangspunkt i at menneskene og menneskelig utvikling bare kan forstås 
ved at man tar utgangspunkt i menneskets virksomheter. Menneskets evne til å være aktivt i 
sitt miljø ligger til grunn for all utvikling og forming av kulturer. Til forskjell fra tradisjonelle 
bøker om psykologi og pedagogikk, tar de derfor utgangspunkt i virksomhetsbegrepet for å 
forstå hvordan folk og omgivelser påvirker hverandre, (Linge og Wille, 1981:21ff). Ulike 
livsbetingelser krever ulike virksomheter.  
 
All virksomhet hevder de videre oppstår i et møte mellom vår indre virkelighet, og en ytre 
virkelighet. Den indre virkeligheten er alt det vi har sanset; sett, hørt, erfart og lært oss, mens 
den ytre er det vi møter rundt oss. I ulike virksomheter vil den indre og den ytre virkeligheten 
spille mer eller mindre rolle. 
 
Linge og Wille legger til grunn at det i hovedsak finnes tre virksomhetsformer; læring, lek og 
arbeid, hvorav arbeidsvirksomheten er den mest grunnleggende. For å kunne skaffe seg mat, 
klær og bolig er mennesket nødt til mer eller mindre å forme omgivelsene sine, (Linge og Wille, 
1981:30). Arbeidsformene og arbeidsredskapene har i stor grad endret seg i løpet av historien, 
men ikke det poenget at arbeidsvirksomheten er det som driver oss.  
 
Arbeidsvirksomheten krever at mennesket har likevekt imellom den indre og den ytre 
virkeligheten, (Linge og Wille, 1981:29). For å kunne møte krevende utfordringer og krav i den 
ytre verden, må vår indre virkelighet være rik og mangfoldig. Om den indre virkeligheten er 
svak (erfarings- eller kunnskapsløs), blir arbeidsvirksomheten gjerne dårlig eller ineffektiv, 
(Linge og Wille, 1981:33).  
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I leken, forholder det seg annerledes. Her er det den indre virkeligheten som styrer 
virksomheten; barna leker først og fremst ut sin indre virkelighet. Barn har kanskje sett voksne 
ri på en hest, og ved hjelp av fantasien kan de gjøre det samme på en kjepphest. For noen vil 
det å faktisk ri på en ordentlig hest – å møte den ytre virkeligheten, oppleves for vanskelig 
basert på de erfaringene de har. – Inspirasjonen til leken henter barna fra det virkelige livet. 
Forsøk i prosjektet til grunn for boka, viste at barns lek ble langt bedre stimulert om barna fikk 
overvære voksne i arbeidsvirksomhet, enn om det ble lagt til rette for lekevirksomhet, (Linge 
og Wille, 1981:36ff).  Leken preges i det hele ofte av arbeidssituasjoner, eller det som kan 
synes som forberedelser til en påfølgende lekesituasjon. Linge og Wille viser imidlertid til at 
når ungene er ferdige med «arbeidet», går de ofte lei. Når hytta vel er bygget, eller jernbanen 
er på plass, er leken over. Dette tar de til inntekt for at for mennesket er arbeidsvirksomheten 
viktigst - lekevirksomheten er øvelse til arbeidsvirksomheten. 
 
«Det er nettopp mestring av arbeid, de voksnes virksomhet, som er målet med leken». (Linge 
og Wille, 1980:52).   
 
Læringsvirksomheten, mener Linge og Wille oppstår når man har behov for å få inn i seg det 
som er utenfor, i den ytre virkeligheten. Læringsvirksomheten retter seg derfor mest mot den 
ytre virkeligheten, mens den indre virkeligheten har mindre betydning, (Linge og Wille, 
1981:38). Interessant i denne sammenheng er det at læringsvirksomheten hevdes å få 
kummerlige vilkår når mennesket befinner seg i en avsondret verden hvor man kun kan «tenke 
seg til» hvordan verden er. De nevner eksempelet med å lære seg språk: Det nytter ikke å 
sette seg ned å tenke hvordan språket kan være, man må oppsøke situasjoner og steder hvor 
man kan få riktig informasjon. Helst må man være der hvor språket brukes. Linge og Wille 
mener mange læringssituasjoner ødelegges fordi det legges for stor vekt på den indre 
virkelighetens betydning.   
 
«Om vi ikke tar hensyn til at læringsvirksomhet først og fremst er avhengig av em ytre 
virkelighet, kan vi lett risikere at ungene søker til virkelighetsflukt», (Linge og Wille, 1981:41).  
 
Leken, som er de minste barnas dominerende virksomhet, vil etter hvert bli avløst av læring 
som den dominerende virksomhetsformen. I løpet av denne utviklingen vil økt erfaring og mer 
presise tanker og ferdigheter gjøre ungene stadig bedre i stand til å utføre nyttige og 
hensiktsmessige handlinger. Arbeidsvirksomhetene vil til sist bli den mest dominerende 
virksomhetsformen, når den indre virkeligheten er rik nok til å møte den ytre med likevekt. 
 
Linge og Willes bekymring, og mål med boka, er å vise at læringsvirksomheter, i større grad 
enn vi tar høyde for i dag, drives og motiveres av arbeidsvirksomheter, og at barn i mindre 
grad enn før gis anledning til å kjenne på dette. Gjennom flere eksempler viser de hvordan 
både lek- og læringsvirksomhet motiveres av kontakt med betydningsfullt arbeid, og ikke 
minst med voksne i utfoldelse i deres arbeidsvirksomhet.  De mener også at barn utelates fra 
en rekke arbeidsoppgaver fordi de tilsynelatende ikke har mulighet til å gjennomføre dem, og 
at de da heller ikke kan få mulighet til å lære hvordan arbeidet skal utføres på en 
tilfredsstillende måte. Barn i dag opplever slik en «funksjonstapping» som setter dem på siden 
av det virkelige livet, med den følge at de også kan føle tap av mening, retning og 
sammenheng.  
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OPPSUMMERING KUNNSKAPSKARTLEGGING  

Forprosjektet Barn i arbeid har avdekket mange verdimessige floker, kronglete lovverk, og en 
hel del paradokser knyttet til temaet barn i arbeid. På den ene siden er det historisk få barn 
som deltar i landbruket, på den andre siden er næringa avhengig av engasjerte rekrutter for å 
ta den inn i framtida. Det å drive gård er noe annet enn en «vanlig» jobb. Det innebærer ekstra 
vilje og tilhørighet fordi det er mye arbeid, og skiller mellom fritid og arbeidstid er uklare. Det 
å drive gård er en livsstil.  
 
Ved grundig risikovurdering og aktiv skadeforebygging, kan det å arbeide i landbruket bidra til 
en sunn livsstil, også for barn. Barn og ungdom i dag sitter for mye i ro, er for lite ute, og de 
ønsker å være mer sammen med andre. Særlig unge jenter sliter med psykiske plager, og 
særlig unge jenter savnes på gårdene. De fleste barn som arbeider på gårdene er gutter, og 
de fleste som driver gård er menn. Å føle seg nyttig, sterk, å oppleve mening og mestring i 
utearbeid, eller sammen med dyr, kan bidra til fysisk og psykisk god helse. Det å trekke barn 
inn i arbeidsvirksomhet betyr dermed ikke nødvendigvis utnyttelse av dem, eller at det trenger 
å være farlig. Å la barn delta i arbeidet på gården, i trygge rammer, kan snarere gi dem inngang 
til god helse, bedre læring og mer indre motivasjon for virke. På samme tid kan arbeid på 
gården knytte barn til et sted, en historie og mennesker på tvers av generasjoner; noe som 
igjen bidrar til trygg identitet, og det å se seg selv i en større sammenheng.  
 
Gården er blitt en ny populær og anerkjent arena for behandling og opplæring av folk utenfor 
gården, og et ettertraktet fritids- og ferietilbud. I dette enorme mulighetsrommet vokser det 
enda opp noen få heldige gårdsbarn, uten at de på samme måte oppmuntres til aktivitet her.  
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HOVEDPROSJEKT 

Forprosjektet Barn i landbruket har hatt som mål å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for, og 
berede grunnen for et hovedprosjekt med tema Barn i landbruket. Det var også et mål i 
etableringen av forprosjektet, at en hovedprosjektsøknad skulle være ferdig i løpet av 
forprosjektperioden. Det er den ikke. Når det ikke er slik, handler det dels om et brudd i 
prosjektperioden, og dels om at tilbakemeldingene i forprosjektet ikke peker mot et nytt, 
større forskningsprosjekt. Forprosjektet har allerede kartlagt mange av de utfordringene 
foreldre og samfunn står ovenfor når det gjelder å fortsatt inkludere barn i landbruket, 
samtidig som det antyder at barn som får delta trives, og at deres deltakelse på mange måter 
er fordelaktig. Flere som er hørt ønsker i større grad et oppfølgende prosjekt med mål om 
bevisstgjøring, og holdningstiltak som kan gjøre foreldre mer i stand/mer motivert til å invitere 
barna sine med i landbruket - i så sikre rammer som mulig. I ei tid hvor landbruksforeldrene 
opplever krav og forventinger fra mange hold, har de behov for å trygges i valget om at også 
de har et godt tilbud for barna på egen gård. Det er også et mål å gi mer tydelig veiledning og 
gode eksempler fra andre gårder og foreldre på hvordan dette kan skje i lovlige og trygge 
rammer.  
 
Landbruket har ikke råd til å miste rekruttene, og også barn- og ungdom selv bør se arbeid på 
egen gård som attraktivt. De trenger motiverende eksempler å se til; hvor engasjerte 
jevnaldrende viser og forteller hvordan det er, og hva de gjør på gårdene.  
 
I større grad enn et nytt forskningsprosjekt er det behov for handling. Handling for endring 
gjennom inspirasjon, veiledning og motivasjon. Og det ene utelukker ikke det andre. For 
fremdeles er det fra et forskningsperspektiv interessant å få innsikt i hva barn gjør på moderne 
gårder i dag. Et hovedprosjekt med de rette metodene kan fylle begge behov.  
 
 
 

Metoder i hovedprosjektet 
Filmene Ungar i fjoset, har vist verdien og kraften i visuelle eksempler med unge mennesker i 
drift på gården. Video er en metode vi ønsker å ta i bruk i et hovedprosjekt.  
 
I filmene «Ungar i fjoset», er utvalget lite, det er geografisk konsentrert, og kan være hentet 
som «best cases». I et nytt prosjekt bør utvalget formes mer ved hjelp av «vitenskapelige» 
metoder, hvor både geografi, alder, type bruk og delaktighet er bredt dekket. Videre er det 
interessant å innhente foreldreperspektiv i et nytt prosjekt, som også kan gi innsikt i hvordan 
foreldre og barn arbeider sammen på gården. 
 
For virkelig å forstå barns perspektiv og arbeid på gården, kan det være hensiktsmessig å 
utstyre barna selv med actionkamera. Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved 
OsloMet, har høgskolelektorene Asbjørn M. Hov og Henrik Rosted Neegaard gode erfaringer 
fra forskning på barns virksomhet i barnehagen ved hjelp av Go Pro Actionkamera. I deres 
tilfelle fikk både barnehagelærer og barn et lite filmkamera festet på brystet da de skulle på 
skogstur. I løpet et par timer fikk forskerne enorme mengder data. Bildene viste nyanser i 

http://www.hioa.no/Aktuelle-saker/Detaljrikdom-i-barnehoeyde


 

37 

barns naturkontakt, og praksis som ellers ville unnsluppet et voksent øye. Mye ville også gått 
under radaren for et kamera betjent av en voksen. Barns praksis ute på tur, ville også ha blitt 
vanskelig å få gjenfortalt. Barna handlet på måter voksne ikke kunne forutse, kanskje ikke 
skjønte, og det hadde trolig ikke blitt sett som relevant i en intervjusituasjon. Eksempelet har 
likhetstrekk med å kartlegge hva barn gjør på norske gårder. Hva gjør barna når de mater 
husdyrene? Hvordan nærmer de seg dem? Hva gjør de når de deltar i renhold, eller annet 
vedlikeholdsarbeid? Er deres arbeidsvirksomhet annerledes enn voksnes? Er det arbeid, lek, 
læring - eller alt samtidig? Hva trives de med mer enn annet, hvor bruker de mest tid, og er 
det forskjeller mellom kjønn eller på grunnlag av andre sosiale kategorier her?  
 

Motivering og forskning  

Ved å velge film som metode i hovedprosjektet kan vi med andre ord innhente unike 
kvalitative forskningsdata, samtidig som vi får materiale for å utarbeide inspirerende, 
praksisnære eksempler rettet mot både barn og ungdom, foreldre og andre i og utenfor 
næringa. Dette materialet kan redigeres og klippes til å nå ulike målgrupper på ulike flater, i 
en form som appellerer særlig til den gruppa vi til syvende og sist ønsker å rekruttere; de unge.  
 
De ferdige filmene kan i tillegg til praksis fra gårdene, utfylles med holdningsskapende 
opplysning om lover og regelverk som trygger foreldre og barn i arbeidet på gården.  
 
 

Samarbeidsparter og styringsgruppe for hovedprosjekt 
Forprosjektet har kartlagt aktører som ønsker å være med i den videre satsinga. Av 
forskningsmiljøer med kompetanse på området, har Ruralis og NIBIO signalisert interesse. Vi 
har også hatt kontakt med OsloMet for å kartlegge erfaringer fra barnehageprosjektet, og det 
er naturlig å invitere med aktør(er) med særlig kompetanse på video som metode for å få 
dette best mulig.  
 
Et videre hovedprosjekt må gjennomføres i tett kontakt med næringa. I forprosjektfasen 
signaliserte flere aktører at ønsker om å bidra. Nordland Bondelag har bidratt med finansiering 
i forprosjektet, og ønsker å følge prosjektet videre. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også 
meddelt ønske om å være med på ei videre satsing.  
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