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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Da jeg var 13 år oppdaget jeg at frukthagen til foreldrene mine blomstret vakkert, men 

allikevel ikke dannet frukt. Resultatet av min etterforskning var at det ikke fantes bier i 

området. Løsningen min var både enkel og effektiv: jeg skaffet meg to bikuber fra en gammel 

birøkter som i tillegg veiledet meg det påfølgende året. I dag er jeg 25 år gammel og like, om 

ikke enda mer begeistret for birøkt enn for 12 år siden. Siden 2009 har jeg jobbet sammen 

med mennesker med utviklingshemning i Camphill både i Irland og Norge. Her har jeg kunne 

samle erfaringer innenfor arbeid i landbruk, og siden 2010 også innenfor birøkt med 

sosialpedagogisk fokus. Det har vært et tett samarbeid med mennesker med ulike 

utviklingshemninger. 

Birøkt i seg selv, men også som del av et helhetlig landbruk, har vært en utrolig rik 

oppdagelsesreise for meg. Bienes nøkkelfunksjon i økosystemet er fascinerende og lærerik på 

mange plan. Birøkt og landbruket ellers danner en helhet med gjensidig avhengighet. 

Pollinering er utgangspunktet for fruktdannelsen av kulturplantene våre men er også viktig for 

et mangfold av ville trær, busker og blomster. Samtidig er biene avhengig av plantene som 

nektar- og pollenkilde.  

I denne oppgaven vil jeg belyse og utforske helsefremmende og sosialpedagogiske aspekter 

som ligger i arbeidet med landbruk og birøkt. Jeg skal gi en faglig begrunnelse for valg av 

tema. Etter det fremlegger jeg hvilke spørsmål som oppsto og hvordan disse dannet 

problemstillingen. Deretter følger en avgrensing av oppgaven og en disposisjon. 

1.2 Faglig begrunnelse 

I mitt arbeid i landbruket har jeg hatt stort utbytte av å få små innblikk i samspillet i naturen. 

Det har gitt meg mye glede og livskvalitet. Jeg har opplevd at spesielt mennesker med 

utviklingshemning har behov for en arbeidssituasjon som er gjennomskuelig, kan påvirkes og 

gir resultater. Det virker som om arbeidet i landbruk kan gi trygghet, tilfredshet og tillit. Dette 

er en erfaring som jeg har gjort i mitt arbeid på dette feltet.  

Ved institusjoner med antroposofisk bakgrunn er nettopp en helhetlig tilnærming til både 

mennesker og naturen en tradisjon. Man har benyttet seg av naturens og landbrukets 

muligheter for å skape meningsfulle arbeidssituasjoner. Birøkt har i liten grad blitt brukt som 
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sosialpedagogisk ressurs. Kan dette idealet om en helhetlig tilnærming til landbruket utvides 

med arbeidstilbud innenfor birøkt? Hva er meningsfylt arbeid? Hvordan kan sosialpedagogisk 

arbeid gjøre at arbeid i landbruk bidrar til en helhetlig opplevelse? 

Hva er det som gjør at nettopp landbruket har en helsefremmende effekt? Ved hjelp av teorien 

om salutogenese skal jeg belyse helsefremmende faktorer i arbeidet i bærekraftig landbruk 

samt utforske mulige arbeidsoppgaver og aktiviteter som birøkt kan by på. Samtidig skal jeg 

se på ideene om et helhetlig landbruk i steinerpedagogiske institusjoner for mennesker med 

utviklingshemning. Hva er deres forståelse og, er akkurat denne tilnærmingen virkelig 

helsefremmede? 

Med utgangspunkt i dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling: 

Hva er helsefremmende faktorer for mennesker med utviklingshemning innenfor tilrettelagt 

arbeid i landbruk? Hvordan bruke birøkt som ressurs i dette arbeidet? 

1.3 Avgrensning 

Når det nevnes landbruk i oppgaven skriver jeg om bærekraftig, økologisk drift med 

terapeutisk fokus. Her står ikke mest mulig produksjon i sentrum. Når jeg skriver om 

begrensninger og muligheter innenfor arbeidsområder i landbruk og birøkt, skal ikke 

hovedfokuset ligge på personens individuelle begrensninger. Her er arbeidsfeltet 

utgangspunktet for hva som er mulig. Deretter belyser jeg arbeidsfeltets muligheter og 

begrensninger i forhold til ulike målgrupper. 

Når det gjelder mulige arbeidsoppgaver innenfor landbruk med birøkt skal ikke alle fasetter 

av mulige oppgaver og utforminger beskrives. Det gis et overblikk over hovedoppgaver og 

noen mulige utforminger for mennesker med utviklingshemning.  

I kapittelet grønn omsorg setter jeg fokuset på hagebruk og birøkt. Birøkt trekkes frem som et 

eksempel for bruk av husdyr i terapeutisk sammenheng. Hagebruk har jeg valgt fordi det 

nærmest alltid er del av institusjoner for mennesker med utviklingshemning som bruker 

landbruk som et terapeutisk virkemiddel. Samtidig er arbeidsfeltet hagebruk overskuelig. I 

min arbeidserfaring fra forskjellige sosialterapeutiske institusjoner har jeg gjort erfaringer 

innen de to feltene. Hagebruk er etter min erfaring spesielt godt egnet som arbeidstilbud. 

Birøkt har jeg valgt fordi jeg selv har kunnskap om bier også i en terapeutisk sammenheng.  

1.4 Presentasjon av kilder 

Som utgangspunkt og viktige kilder for denne oppgaven bruker jeg:  
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1. ”Grønn omsorg: Effekten ved bruk av natur, hage og dyr i terapeutisk sammenheng. 

En kunnskapsoversikt gjennom en litteraturstudie”, av Finn Helge Stokke.  Han jobber 

innen feltet og har sin arbeidsplass på en økologisk gård i Stavanger, hvor Grønn 

Omsorg er ifølge han en viktig del av tilbudet. 

2. ”Boden unter den Füßen: Grüne Sozialarbeit - Soziale Landwirtschaft - Social 

Farming”, av Alfons Limbrunner. Denne boken gir en oversikt over en arbeids-, livs-, 

og kulturimpuls i et antroposofisk fokus. 

3. ”Sense of coherence. A historical and future perspective”. Denne boken velger jeg å 

presentere som en av hovedkildene fordi den gir grunnlaget for min drøfting senere i 

oppgaven. Antonovsky forsket på helsefremmende faktorer og har preget salutogenese 

begrepet. 

Videre bruker jeg erfaringene som jeg har gjort gjennom mitt eget arbeid med mennesker med 

utviklingshemning.  

1.5 Disposisjon 

Innledning: 

Innledningsvis begrunner jeg valg av tema. Her går jeg inn på hvordan min arbeidssituasjon 

har vekket interessen for temaet. Videre beskriver jeg temaets faglige relevans og stiller noen 

spørsmål som ledet meg til problemstillingen for oppgaven. Det følger en avgrensning 

innenfor problemstillingen og oppgavens disposisjon. 

Hoveddel: 

Hoveddelen er delt i to overordnete kapitler: 

1. Ulike perspektiver på utviklingshemning belyses. Deretter følger kapitler om arbeid og dets 

betydning for mennesker med utviklingshemning. Hva utgjør meningsfullt arbeid? Etter det er 

Antonovskys ”sense of coherence” beskrevet. Steinerpedagogiske impulser og tilnærming blir 

også løftet frem.  

2.I denne delen ser jeg nærmere på ”grønn omsorg”? Videre ønsker jeg å belyse mulige 

arbeidsoppgaver i landbruk for mennesker med utviklingshemning? Dette også med hensyn 

på muligheter og utfordringer man møter i dette arbeidet. Et viktige spørsmål som jeg belyser 

er : Hva er læremulighetene i det praktiske feltet og hva er sosiale men også individuelle 

læreprosesser også med hensyn til håndtering av egen utviklingshemning?  
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Drøfting: 

I denne delen av oppgaven drøfter jeg landbrukets og birøktens muligheter til å oppfylle 

kravene til å være en meningsfull og helsefremmende arbeidsplass, sett fra et ”sense of 

coherence” perspektiv. 

Avslutning: 

Den avsluttende delen prøver jeg å komme frem til noen konklusjoner i forhold til 

problemstillingen, basert på oppgavens drøfting del 
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2. Hoveddel 

2.1 Hva er utviklingshemning? 

I denne delen av oppgaven skal jeg belyse ulike måter å forstå utviklingshemning på. Dette 

ikke minst for å sette oppgaven min i et perspektiv i forhold til ulike forståelser. Måten alle 

som blir betraktet som utviklingshemmet blir møtt på og samfunnets aksept for å være 

annerledes er ofte styrt av folks oppfattelse av utviklingshemning. Jeg skal belyse ulike måter 

å definere og å forstå utviklingshemning på. Jeg begynner med Rudolf Steiners syn på 

utviklingshemning, som jeg oppfatter som en veiledning til forståelse av. Derfor velger jeg å 

betrakte modellen som et overordnet perspektiv.  

2.1.1 Rudolf Steiners syn på utviklingshemning 

Rudolf Steiners syn på mennesket bygger på ideene om reinkarnasjon. Det vil si gjentatte 

jordeliv der hvert menneskets individualitet gjenfødes i en arvelig betinget kropp. Han 

påpeker at menneskets individualitet ikke er en del av arven. Det vil si at han går ut ifra at 

individualiteten er uavhengig av kroppens arvelige lovmessigheter. Karma-konseptet spiller 

også en viktig rolle for han. Dette begrepet betegner et spirituelt konsept.  Alle handlinger, 

både fysiske og åndelige, har en konsekvens som ikke nødvendigvis får effekt i samme 

jordeliv (Steiner, 1995). For Steiner er individualitetsbegrepet sentralt i hans forståelse av 

mennesket (Edlund, 2010). 

Steiner (1995) hevder at ved fødselen forbinder kroppen seg med det åndelige 

(individualiteten) ved mennesket. Denne hendelsen er ikke avsluttet ved den fysiske fødselen 

men fortsetter gjennom oppveksten. Ifølge Steiner følger det tre modningsprosesser som 

foregår i perioder på syv år.  For Steiner (1995) er det i denne sammenheng spesielt interessen 

for omverden som skaper forutsetningene for et fremtidig liv, basert på hans begrep om 

karma. Dette kan ifølge han også ha innflytelse på en mulig utviklingshemning i et senere liv.  

Videre påpeker Steiner at det er nødvendig å studere oppdragelsespraksisen av såkalte friske 

barn for å kunne forstå, og hjelpe barn med utviklingshemning. Steiner hevder at man hos de 

friske barn også kan oppdage særegenheter som man finner hos barn med utviklingshemning. 

Dermed ser han utviklingshemning, ikke som en sykdom, men som naturlig variasjon. For 

Steiner er det et viktig poeng å studere symptomene for diagnostikken for disse barn nøye. 

Men symptomene skal ikke bli til det mest vesentlige innholdet i utviklingshemning. Steiner 

hevder videre at normalitetsbegrepet er et produkt av borgerlige normer. Han understreker at 

normaliteten ikke er noe som kan bedømmes (Steiner, 1995). 
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Ifølge Steiner (1995) velger barn sine foreldre og det som Steiner kaller for “modellkropp”. 

Det er den arvelig betingede kroppen barnets individualitet fødes inn i. I løpet av de første syv 

årene former barnets individualitet denne modellkroppen etter sine behov. Hvis 

modellkroppen avviker mye i forhold til individualitetens behov, kreves det mye ombygning. 

Hvis individualiteten ikke hadde, eller ble hindret i å ha interesse for sin omverden i et 

forutgående jordeliv, danner det ikke forestillinger om indre organer. Dette fordi Steiner 

(1995) forstår interessen for den fysiske verden rund oss i en sammenheng med en indre 

verden på et åndelig plan. Denne indre verden danner forestillinger for omdannelsen av 

organene. De blir da ikke bygget om etter individualiteten sitt behov. Det kan føre til finere 

funksjonelle organforstyrrelser. Disse organforstyrrelser kan forårsake en viljesdefekt. Det vil 

si innsatsen som trenges for å kunne knytte forestillinger til hverandre. Utviklingshemning er 

ifølge Steiner (1995) ikke et intelligensproblem. Videre anser han den menneskelige 

relasjonen som et overordnet behandlingskonsept for mennesker med utviklingshemning. 

Sammenfattet er det en forstyrrelse i forbindelsen mellom det sjelelige/åndelige og det fysiske 

som fører til utviklingshemning hos det enkelte mennesket. Individualiteten som gjenfødes 

kan ikke være syk, forstyrret eller skadet (Edlund, 2010; Steiner, 1995). 

Etter at vi har sett på Steiner sitt syn på utviklingshemning skal jeg betrakte to modeller, som 

framstår som de mest vanlige modellene i dagens faglitteratur. 

2.1.2 Medisinsk modell 

Ut fra det medisinske perspektivet vil begrepene funksjonsnedsettelse og funksjonshemning 

få samme betydning. Denne modellen ser altså funksjonshemning forankret i personens 

funksjonsnedsettelse. Funksjonshemning føres tilbake til personen selv og tar ikke omverden i 

betraktning (Owren, 2011). I denne modellen forstås uviklingshemmede som lidende, 

trengende, utstøtte eller svake. Utviklingshemmede blir sett på som offer for en tragedie som 

rammer vedkommende tilfeldig (Morken, 2012). Ifølge denne forståelsen retter alle tiltak seg 

mot den funksjonshemmede i form av terapi, behandling, opplæring, trening, bruk av 

hjelpemidler osv. (Owren 2011).  

Modellen overser mennesker med utviklingshemning sine egne ressurser og muligheter og 

nedsetter betydningen av en positiv selvforståelse. Det betyr at en slik forståelse av 

utviklingshemning kan føre til at mennesker med utviklingshemning passiviseres (Morken, 

2012). 
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2.1.3 Sosial modell 

Denne modellen tar utgangspunkt i at mennesker er ulike. Verden og menneskets omgivelser 

er tilrettelagt for de fleste, men ikke for alle. Mennesker med utviklingshemning har ofte 

behov som ikke blir dekket av samfunnet. Dermed blir grupper som funksjonshemmede 

hindret av omverdens barrierer. Modellen skiller mellom barrierer som er menneskeskapt (f. 

eks. skrift for noen som ikke kan lese) og barrierer som finnes i naturen (f. eks. en dyp elv 

som gjør det umulig å krysse for alle som ikke kan svømme). Man skiller altså tydelig mellom 

begrepene funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. På grunn av denne forståelsen retter 

tiltak innenfor denne modellen seg både mot vedkommende selv og omverden (Owren, 2011).  

Som en underkategori av denne modellen kan vi forstå «gap- eller missforhold modellen». 

Missforholdet oppstår mellom forutsetninger og de kravene personens fysiske og sosiale 

omgivelser stiller. Det er en relasjonell forståelse av funksjonshemning når den forstås som et 

gap- eller missforhold. Sosialpedagogisk arbeid kan skje både ved å utvikle personens 

forutsetninger og ved å endre forhold i personens omgivelser. Mens den sosiale modellen 

prøver å forandre universelle ting på et samfunnsnivå retter tiltakene innenfor ”gap- eller 

misforholds modellen” seg mer mot konkrete situasjoner og lokale løsninger. Grunntanken er 

at funksjonshemning kan oppheves eller minskes uten å endre selve funksjonsnedsettelsen. 

Man prøver å få til et best mulig samsvar mellom omgivelsenes krav og personens 

forutsetninger (Owren, 2011; Gomnæs & Rognhaug, 2012). 

2.1.4 Oppsummering 

For meg er det påfallende at alle forfatterne jeg refererer beskriver en modell som kan 

tilordnes en medisinsk/individorientert forståelse av utviklingshemning. Steiners delvis 

medisinske syn på utviklingshemning skiller seg fra de andre fordi han avviser en normsetting 

som grunnlaget for en definisjon av utviklingshemning. Mens de medisinske modellene av 

Owren og Morken baserer seg på en normsetting. 

I tillegg beskriver alle en modell eller et perspektiv som kan tilordnes en forståelse der 

utviklingshemning er sosialt - kontekstuelt forårsaket. Det beskrives at samspillet mellom 

vedkommende og vedkommendes omverden definerer utviklingshemningen. Steiner utvider 

dette synet også til samspill i et forutgående jordeliv. Han bruker begrepet ”interesse” som i 

hans forståelse også kan være påvirket av omverden. 

Sammenfattet kan alle modellene som kan tilordnes de to hovedretninger eller en blanding av 

dem. Steiner inntar en særstilling siden hans syn på utviklingshemning er innlemmet i en hel 
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verdensanskuelse som ikke kan tilordnes til andre modeller. 

2.3 Ulike samfunnsmessige, eksistensielle og praktiske perspektiver knyttet til 

spørsmålet om arbeid for mennesker med utviklingshemning 

I dette kapittelet skal jeg gjøre rede for ulike samfunnsmessige, eksistensielle og praktiske 

perspektiver som er knyttet til spørsmålet om arbeid for mennesker med utviklingshemning. 

Her handler det også om politiske og formelle aspekter. Jeg skal prøve å tilnærme meg 

arbeidets betydning i vårt samfunn. Jeg skal se nærmere på hvilke forskjeller som blir tydelig 

mellom arbeid for mennesker med utviklingshemning og folk flest. 

2.3.1 Rettigheter, lovverk, offentlige ordninger  

HVPU reformen i 1991 ga grunnlaget for at arbeidsmyndigheten skulle kunne styre 

utviklingshemmedes arbeidsplasser. Ansvar ble omfordelt fra fylkeskommune til 

hjemstedskommune under reformen (Ellingsen, 2011; Gulbjørnsrud, 2013). 

FNs menneskerettighetskonvenschoner setter med sine krav om at å arbeide er et 

menneskerett, press på det som uansett hadde vært en målsetting i Norge i lang tid: Å 

inkludere mennesker med utviklingshemning i arbeidslivet. Konvensjonen gir også rett til 

livslang læring (FN konvensjonen, 2015; Gulbjørnsrud, 2013). Samtidig viser tallene at bare 

3% er i en yrkesutdanning og det finnes ikke høyskoleutdanninger som er tilrettelagt for 

mennesker med utviklingshemning (NAKU Kunnskapsbanken, 2015). 

Det finnes en rekke lover som skal sikre utviklingshemmedes rettigheter i forhold til arbeid. 

Jeg skal her nevne de viktigste: Lov om arbeidsmarkedstiltak, Helse- og 

omsorgstjenestelovens § 3-3, Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern. Ut over det blir 

det vektlagt at folk med nedsatt funksjonsevne ikke skal bli diskriminert, dette vil si at 

arbeidsplassene må legges til rette slik at de har adgang og mulighet til videreutvikling. Dette 

er omtalt i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og folketrygdloven (NAKU 

Kunnskapsbanken, 2015). 

2.3.2 Personlige og eksistensielle aspekter av arbeid 

Arbeid betraktes som et gode av økonomisk, psykologisk og sosial betydning (Halvorsen mfl. 

i Stubrud, 2009). Arbeid gir inntekt, skaper varer og tjenester som er en forutsetning for 

samfunnsdannelse. For individet strukturerer arbeid tid og rom. Arbeid gir, psykologisk sett, 

mulighet for å skape identitet og selvrealisering. Det gjelder også for mennesker med 

utviklingshemning. Her hevder Stubrud (2009) at den inntektsgivende delen av arbeidet er av 
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mindre betydningen for utviklingshemmede. Men han kommer frem til at andre perspektiver 

på arbeidets betydning også gjelder for mennesker med utviklingshemning. Sosiale og 

kulturelle aspekter ved arbeid beskriver han som de viktigste for arbeidstakere med 

utviklingshemning. Dette innebærer prestisje, middel til forbruk, autonomi og at den som 

arbeider fyller rollen som fullverdig samfunnsborger. Her spiller arbeidets strukturerende side 

en sentral rolle: den skiller mellom arbeidstid /fritid og arbeidssted/hjem (Olsen i Stubrud, 

2009). Arbeidet er et viktig middel for at utviklingshemmede skal kunne framstå som 

selvstendige, voksne mennesker. Ifølge Olsen (2009) kan arbeidets betydning kategoriseres i 

ulike nøkkelfortellinger. Disse kategoriene henter han fra en spørreundersøkelse utført blant 

utviklingshemmede. Gjennom arbeidet forteller man hvem man er og arbeidstakerne er stolte 

over prestisjen arbeidet gir. Dette kaller han for arbeid som adelsmerke. Videre kan arbeid 

betraktes som et middel til egenutvikling og selvrealisering. Her handler det om å utvikle sine 

evner og om å kvalifisere seg. Andre aspekter ved arbeidet er: nytte for andre, arbeidet som 

hyggestue og arbeidet som tidsfordriv (Olsen i Stubrud, 2009). 

Et annet viktig aspekt er at mange arbeidsplasser gir en mulighet for samhandling med andre. 

Denne samhandlingen i felleskap kan øke emosjonell og sosial tilknytning og vennskap. Det 

betyr at vedkommende også får tilgang til sosialt nettverk(Dybvik i Stubrud 2009).  For 

Kittelså og Thorsen står sosial kontakt og det at arbeid skaper selvverd i sentrum av arbeidets 

betydning for mennesker med utviklingshemning (Kittelså, 2011; Thorsen, 2012). Ellingsen 

(2011) hevder at helse og det å være i arbeid står i sammenheng. Denne sammenhengen 

varierer i forhold til normverdien arbeidet har i et samfunn.  

2.3.3 Praktisk tilrettelegging, valg og tilpasning av arbeid 

Det å hjelpe noen med å velge et arbeid eller et yrke må bygge på kunnskap og faglig 

kompetanse. Dette gjelder både individuell kunnskap om arbeidssøkeren og kunnskap om 

ordninger for tilpasset arbeid. Stubrud (2009) beskriver fire trinn i rådgivingsprosessen: 1. 

Etablering av relasjon. Dette fordi arbeidet i dette feltet trenger samarbeid for å kunne lykkes. 

2. Avklare arbeidssøkerens arbeidsevne og selvforståelse. En vurdering av kognisjon, 

personlighet, helse, interesser og verdier som er grunnlag for arbeidsevne og selvforståelse. 3. 

Utforske mulighetene. I dette trinn skal personens muligheter og begrensninger utforskes. 

Samtidig blir arbeidsoppgavenes krav vurdert i forhold til personens muligheter. Videre skal 

det utarbeides strategier og planer for gjennomføringen. Her skal det utarbeides en plan og 

målsettinger. Videre skal eventuell nødvendig hjelp og behov for oppfølging og bistand 

avklares (Stubrud, 2009). 
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Alle brukere som henvender seg til NAV har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Etter det 

har de rett til utarbeidelse av en konkret aktivitetsplan for å komme i arbeid. Verktøy som 

behovsvurdering og arbeidsvurdering blir benyttet i dette arbeidet. Arbeidsrettede tiltak er 

sentrale virkemidler for å komme i arbeid (Gudbjørsrud, 2013). Dessverre er 

arbeidsordningene ofte utsatt for tilfeldigheter når det gjelder opprettelse og nedbygging. 

Retten til arbeid er underlagt administrative avgjørelser. Disse avgjørelsene blir ofte tatt uten 

at arbeidstaker med utviklingshemning er representert gjennom fagforeninger eller andre 

muligheter for medbestemmelse (Thorsen i Stubrud, 2009). 

2.3.4 Utviklingshemmedes deltakelse i arbeid/Ulike typer av arbeid 

Det finnes ulike typer av arbeid. Kontorarbeid, kjøkkenarbeid, kroppsarbeid, håndverksarbeid 

bare for å nevne noen eksempler. Når vi ser på hvilken type arbeid utviklingshemmede 

mennesker utøver er det påfallende at det fleste jobber i et tradisjonelt kjønnsdelt yrke. Olsen 

(2009) mener at utviklingshemmede har påvirket denne klassiske fordelingen selv og at 

vedkommende er glad for å vise seg som en “typisk” mann eller kvinne ved arbeidsplassen sin 

(Olsen i Mathisen, 2009). 

I dag finnes det en rekke forskjellige arbeidstilbud for mennesker med utviklingshemning: 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA), dagsenter eller arbeid med bistand. VTA er en støtteavtale som 

er basert på enkeltvedtak. Ifølge Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning er det 

nærmere 15% av utviklingshemmede i Norge som jobber i tilrettelagt arbeid. I dag finnes det 

omtrent 230 VTA bedrifter i Norge. Disse virksomhetene er kommunale, fylkeskommunale, 

private eller eies av ideelle organisasjoner. Disse virksomheter får midler beregnet per 

arbeidstaker (NAKU kunnskapsbanken, 2016). 

Dagsenter gir arbeidstilbud til flertallet av utviklingshemmede. I 2010 omfattet det hele 60 % 

av de utviklingshemmede. Formålet med dagsenter er hovedsakelig aktivisering og 

rehabilitering. Samtidig skal det gi mulighet for sosial kontakt samt å avlaste pårørende. 

Kommunene står frie til å bestemme innhold og omfang av dagsenter. Det finnes ingen krav 

om inntjening eller produksjon. (NAKU kunnskapsbaken, 2016) . 

Arbeid med bistand er basert på enkeltvedtak. Målsettingen er å fastansette 

utviklingshemmede i ordinære virksomheter. Arbeidet foregår innenfor rammer av ordinært 

arbeidsliv. I 2010 var det, ifølge NAKU, 9 % av utviklingshemmede som hadde arbeid med 

bistand (NAKU kunnskapsbanken, 2016). 
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Ifølge Gulbjørnsrud (2013) har utviklingshemmede og funksjonsnedsatte to til tre ganger så 

høy risiko for å bli arbeidsledige sammenlignet med resten av befolkningen. 16 % av 

utviklingshemmede personer i Norge var uten aktivitet i 2010 (NAKU kunnskapsbanken, 

2016). Den lave lønnen som blir betalt der utviklingshemmede jobber er med på å forsterke 

eller skape en følelse av at det ikke er en vanlig jobb. Status og rolle i samfunnet er knyttet 

opp mot arbeidet vi har. Noen utviklingshemmede føler at det er flaut og skambelagt å jobbe 

på disse stedene (Olsen i Mathisen, 2009). 

2.4 Livskvalitet og sense of coherence 

Når vi snakker om helsefremende faktorer innen miljøarbeid så snakker vi om faktorer som 

fremmer helsen helhetlig.  Videre i teksten skal jeg gi en oversikt over slike faktorer. 

Det er viktig å tenke på at i helsefremmende arbeid betraktes ikke mennesker med 

utviklingshemning som en målgruppe, men som aktive samarbeidspartnere. Det betyr at mål 

og strategier må kunne påvirkes av brukerne selv. I miljøarbeid ønsker man å involvere 

brukerne i alle fasene av arbeidet, i stedet for å basere tiltak på hva «eksperter» mener er best. 

Selvbestemmelse og myndiggjøring spiller en viktig rolle i denne sammenhengen (Owren, 

2011; Tellnes, 2007). 

2.4.1 Livskvalitet som målsetting 

Livskvalitet står som et sentralt begrep i det helsepedagogiske arbeidet og blir sett på som et 

hovedmål. Livskvalitet omhandler alle livsområder og er i grunn en personlig vurdering av 

hva en oppfatter gir kvalitet til livet sitt (Innstrand, 2009). Dette gir en del utfordringer i selve 

miljøarbeidet. I tråd med HVPU reformen i 1990 ble det satt i gang en del forskning på dette 

området. Målet var å sikre en best mulig tilrettelegging for livskvalitet i de tjenestene 

samfunnet skulle tilrettelegge for (Innstrand, 2009). 

Videre i teksten skal jeg gå inn på noen av de punktene som blir sett på som fremmende for 

livskvaliteten. 

Fysisk og psykisk velvære: God helse og fravær av sykdom anses som en nøkkelfaktor for 

livskvalitet. Teorien om ”sence of choerence” som jeg skal gå inn på senere gir noen relevante 

vinklinger til dette. Det er ikke nødvendigvis slik at en sykdom minsker livskvaliteten, men 

ens personlige oppfatning av situasjonen kan gjøre det (Innstrand, 2009). 

Livsstilssykdommer: Livsstilssykdommer blant mennesker med utviklingshemning kan 

betraktes som en følge av normaliseringen. Det er livskvalitet å kunne velge en dårlig livsstil. 
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Miljøarbeidernes og samfunnets oppgave er å tilrettelegge for god helsehjelp og informerte 

valg (Innstrand, 2009). 

Materiell velvære: Materiell velvære anses som livskvalitet. En kan i midlertidig fastslå at 

mennesker med utviklingshemning har langt mindre materiell velvære enn folk flest 

(Innstrand, 2009). 

Emosjonell velvære: Gjennom trygge relasjoner blir emosjonell velvære fremmet. Slik 

utvikler vi blant annet identiteten vår. Som miljøarbeider er det viktig å være bevisst sin 

betydningsfulle rolle i forhold til emosjonell velvære (Innstrand, 2009). 

 Personlig utvikling: Dette området innen livskvalitet er knyttet opptil utdanning og 

fritidsaktiviteter. Innstrand (2009) beskriver det som en utfordring å tilrettelegge opplæring og 

et egnet fritidstilbud slik at ikke de blir en begrensning for mennesker med 

utviklingshemning. 

Gode interpersonlige relasjoner: Slike relasjoner blir regnet som mest avgjørende for 

livskvaliteten. Å være ønsket, elsket og likt er avgjørende. I miljøarbeidet gjelder det å 

tilrettelegge for samvær med familie og venner (Innstrand, 2009). 

Sosial integrering: Sosial integrering var en viktig del av ansvarsreformens målsetting. 

Mennesker med utviklingshemning skulle være del av lokalsamfunnet. Det viser seg at sosial 

integrering som gjelder som et delområde innen livskvalitet bare er delvis gjennomført i 

forhold til integrering i ordinært arbeid, skole og fritid/kultur aktiviteter (Innstrand, 2009). 

Selvbestemmelse og myndiggjøring: Dette punktet er helt avgjørende innen livskvalitet, siden 

en kan ytre sine behov og har innflytelse på egen hverdag. Det er miljøarbeiderne sin oppgave 

å sørge for egnede kommunikasjonsmidler (Innstrand, 2009). 

Videre i teksten har jeg valgt å se nærmere på teorien om ”sense of coherence” og 

salutogenese som er knyttet opp mot livskvalitet. jeg anser disse som så vesentlig i oppgaven, 

at jeg gjerne vil utdype det noe mer. 

2.4.2 Sense of choerence 

I sammenhengen med livskvalitet står også begrepet om salutogenese, en teori om fysisk og 

psykisk helse. Teorien fokuserer på hva som fremmer god helse og hva som gir økt mestring 

og velvære. Teorien om salutogenese står i motsetningen til patologien, som vektlegger 

årsaken til sykdom. Ifølge salutogenese-teorien har helse med holdning til livet å gjøre. På 
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1970 - tallet beskriver sosiologen Antonovsky (1996) denne holdningen. Han kaller den for 

“sense of coherence” (SOC). Den forståes som en opplevelse av sammenheng. Individet skal 

kunne forstå en situasjon ut ifra tre dimensjoner som gjensidig påvirker hverandre: Troen på 

at situasjonen er, 1. påvirkbar, 2. forklarlig og 3. håndterbar (har overkommelige 

utfordringer). 

Antonovsky (1996) omtaler fire fokusområder som kan fremme SOC: Indre følelser, Sosiale 

relasjoner, å være psykisk stabil og det å være involvert i givende aktiviteter (Antonovsky, 

1996; langeland, 2011). Eksempel på slike områder er: Kultur, sosial støtte, religion og 

verdier, fysiske og biokjemiske ressurser, materielle verdier, kontinuitet, oversikt og kontroll, 

mestringsstrategier, kunnskap og intelligens og egoidentitet. Sosial støtte og egoidentitet anses 

som spesielt viktige mestringsressurser (Antonovsky, 1996; langeland, 2011). 

Owren (2011) påpeker at miljøarbeid skal tilrettelegge slik at brukerne oppfatter livet sitt som 

håndterbar, meningsfull og begripelig. Ifølge salutogeneseteorien har personer som har evne 

til å bruke resurser i seg selv og omgivelsene bedre evne til å mestre spenning. Utfordringen 

vi står ovenfor her er at for mye tilrettelegging kan føre til at mennesker med 

utviklingshemning føler at handlingene og sammenheng blir meningsløs og styrt utenfra. 

Mens for lite hjelp og tilrettelegging kan føre til at handling og sammenheng blir meningsløse, 

ubegripelige og uforståelige (Owren, 2011). Her gjelder det å finne en individuell tilpasset 

måte å støtte en person på. 

2.5 Arbeid i landbruk 

2.5.1 Impulser for sosialpedagikk og landbruk 

Det å kombinere sosialpedagisk arbeid og landbruk har en tradisjon som går langt tilbake i tid. 

Årsaken til hvorfor de kombineres har forandret seg. Det som tidligere var en nødvendighet 

for å få mat blir i dag i større grad også betraktet som en terapeutisk og pedagogisk ressurs 

(Limbrunner, 2016). 

2.5.2 Karl König og Camphillbevegelsen som eksempel på landbruk i sosialarbeid 

Karl König tar utgangspunktet i Steiners landbrukskurs for sitt arbeid. Som et sentralt utsagn i 

landbrukskurset som inspirerte König ønsker jeg å fremheve et sitat fra Steiner:  

Die Interessen der Landwirtschaft sind nach allen Seiten hin mit dem grössten Umkreis 

menschlichen Lebens verwachsen (Steiner, 1999: 27).  

Steiner påpeker altså at landbrukets interesser henger på alle måter tett sammen med 
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menneskets liv. 

Karl König var lege og helsepedagog og ble kjent som grunder av Camphill-bevegelsen. Han 

brukte Steiners syn på mennesket for å finne nye veier innenfor sosialterapien, ved å 

kombinere dette med Steiners impulser for et nytt syn på landbruket. En annen 

inspirasjonskilde var Königs tid i Pilgramshain som var et sted hvor biologisk dynamisk 

landbruk ble brukt som en form for sosialterapi. Som jøde fra Vienna var han nødt til å flykte 

til Scotland i forbindelsen med sammenslutningen av Tyskland og Østerrike. Han kunne ikke 

fullføre sine planer om å opprette et sted der han kunne kombinere landbruk og sosialterapi i 

Frankrike eller Østerrike. Dette fikk han anledning til i Scotland. I 1964 holdt König en tale i 

Brachenreuthe ved Bodensee. Her snakket han til bønder og gartnere og omtalte hvordan nye 

impulser innenfor landbruk og impulser innenfor helsepedagogikken til sammen dannet en ny 

impuls for å opprette landsbyer (Müller-Wiedemann, 2016).  

Ved denne formen for landbruk med terapeutisk fokus handler det om gårder og gartnerier der 

både mennesker med og uten utviklingshemning bor sammen. I denne sammenhengen spiller 

landbruk i sin helhet sammen med hagebruk en avgjørende rolle. Nøkkelord i denne 

sammenhengen er inkludering og livskvalitet. Det handler ikke bare om arbeidets betydning i 

seg selv eller den materielle gevinsten av arbeid. Men det å gi den enkelte 

utviklingsmuligheter på flere plan betraktes som et viktig mål. Her er den enkelte innlemmet i 

et større konsept som omfatter terapeutiske, kunstneriske og kulturelle tilbud (Limbrunner, 

2016).   

Limbrunner (2016) påpeker at landbrukets ressurser fortsatt er lite brukt i terapeutiske 

sammenhenger selv om den tilskrives en positiv virkning. Dette er blant annet gjennom en 

årlig syklus, observasjon og opplevelse av plantevekst, forholdet til dyr og håndtering av 

elementene. Enhver medarbeider og hver bruker kan i denne sammenhengen finne en aktivitet 

som tilsvarer hans/hennes individuelle evner, muligheter og interesser. Spesielt håndtering av 

husdyr, vurderer Limbrunner (2016) som svært positivt fordi det fremmer ansvarsbevissthet, 

bidrar til å overvinne frykt og fremmer selvbevissthet. Samtidig påpeker han at dette arbeidet 

er viktig for miljøet og er knyttet opp til både jord, planteverden, dyreverden og ikke minst 

mennesket. Arbeid i landbruk strukturerer dagen, gir aksept i samfunnet og kan være 

inntektsgivende. På grunn av et ofte begrenset antall mennesker som jobber på en gård er 

muligheten for gode sosiale kontakter til stedet. Dette er med på å skape identitet. 
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2.6 Grønn omsorg 

Begrepene ”grønn omsorg” og ”grønt arbeid” er ofte brukt om hverandre. Disse begrepene 

forbindes med ”Inn på tunet” gårder, men inkluderer også andre gårder, gartnerier eller andre 

initiativer som integrerer mennesker med utviklingshemning i arbeidet i landbruk. Spesielt for 

mennesker med utviklingshemning kan arbeid i landbruk gi mange muligheter for deltakelse i 

det daglige arbeidet. Utgangspunktet er ofte at arbeidet foregår ute med nær kontakt til 

naturen og frisk luft. Konsekvensene av ens egne handlinger blir gjenspeilet i arbeidet med 

både jord, planter og dyr. I dette arbeidet handler det om håndverk, fysisk styrke og 

håndtering av store dyr. Limbrunner (2013) hevder at det å gi tid å rom for selvutvikling skal 

være i fokus for arbeidet i landbruk for mennesker med utviklingshemning. Siden fokuset 

ikke ligger på produksjon eller arbeidet i seg selv oppstår det muligheter for egenutvikling og 

selvrealisering. Derfor finnes det ofte aktiviteter som fremmer kulturell engasjement og 

kognitive og emosjonelle ferdigheter (Limbrunner, 2013). Norge er det landet i Europa med 

flest arbeidsplasser på gårder for mennesker med utviklingshemning (Elsen, 2013). 

Ifølge Limbrunner (2013), driver disse gårdene ofte økologisk jordbruk. Slike gårder har stort 

sett et mangfold av dyr: ender, gjess, høner, sauer eller kyr. Dyrking av grønnsaker hører også 

ofte med. Slike gårder føler seg forpliktet til å opprettholde mangfold og oppfatter seg selv 

som en helhet. I det små viser en slik gård hvordan jorda, plantene, dyrene og menneskene 

opptrer som en enhet (Limbrunner, 2013). Slik er jordbruk med sosialpedagogisk fokus og 

med sine prinsipper og målsettinger et eksempel på bærekraftig matproduksjon. Begreper som 

genmanipulasjon, industriell dyreproduksjon, kjemisk gjødsel og sprøytemidler forbindes nok 

sjelden med jordbruk som arbeidsplass for mennesker med utviklingshemning. Limbrunner 

(2013) beskriver også et bredt spekter av arbeidsoppgaver og ferdigheter. På slike gårder 

hører ofte grønnsaksproduksjon, frøavling, fruktproduksjon, skogbruk, dyrehold, 

matforedling, meieri, salg i gårdsbutikk med til et helhetlig opplegg.  

I tillegg til landbrukets positive sider beskriver Limbrunner (2013) også mulige utfordringer 

som kan oppstå i dette arbeidsfeltet. Mange sider av landbruket kan kreve for mye av enkelte, 

samtidig medbringer store maskiner fare for alvorlige skader. På en annen side kan det å 

unngå bruk av maskiner også føre til skader, for eksempel ryggskader. Mange tunge løft øker 

risikoen for slike skader. Han oppfordrer til å finne balansen mellom å gi utfordringer og å 

ikke gi oppgaver som krever for mye og kan føre til skader.  

I en undersøkelse fra Universitet Hohenheim som ble gjennomført 1997 kom man frem til at 
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den mest vellykkede formen for sosialpedagogisk gårdsdrift finnes på gårder som bygger på et 

størst mulig mangfold. Videre beskrives det som fordelaktig om bosituasjonen er i nærheten 

av arbeidsplassen og at brukerne danner et levefelleskap med medarbeiderne. Disse familie 

lignende strukturer fremmer sosial og emosjonell trivsel. Fokuset på å være selvforsynende 

har ifølge studien også positiv innvirkning på velværet (Lenhard, Mövius, Dabbert, 1997). 

I følgende del skal jeg fokusere på to områder i arbeidet i landbruk: 1. Hagebruk, 2. dyrehold 

med birøkt som eksempel. 

2.6.1 Arbeid med planter 

Arbeid med hagebruk byr på et mangfold av mulige arbeidsoppgaver for nesten alle 

funksjonsnivåer. I tillegg gir arbeidet en unik mulighet til å få et helhetlig bilde av både 

menneske og natur. Arbeidet kan bidra til å gi livet mening. Å produserer sin egen mat skaper 

trygghet, ikke minst fordi den er dyrket frem av en selv (Nagel, 2012). Hagebruk innebærer 

både naturlige prosesser og aspekter, men har i tillegg også en kulturell side. Lauten (2012) 

påpeker at det også gir en mulighet for opplevelse av tilhørighet i et felleskap og at det 

dermed er viktig med tanke på identitetsdannelse. Ifølge han er det viktig at vår identitet får 

utvikle seg gjennom hele livet. Gjennom arbeidet i landbruket blir identiteten ivaretatt og 

styrket, noe som gir grunnlag for vår psykiske helse (Lauten, 2012).  Hagebruk gir det 

moderne menneske et mangfold av kroppslig aktivitet samtidig som at den fordrer en til å vise 

interesse, ta hånd om og pleie det som vokser. Den krever også observasjonsevne og 

tålmodighet (Nagel, 2012).  

Kaplan og Kaplan (2011) poengterer at naturen i seg selv har en evne til å vekke vår interesse. 

Videre fordrer naturen det de kaller for ”ufrivillig” oppmerksomhet uten egne anstrengelser 

(Kaplan og Kaplan i Stokke, 2011). Vi trenger ikke å ta stilling til det som skjer i naturen og 

man har mulighet til å bare være og oppleve. Det virker restituerende på oss, dette i 

motsetning til en rettet og konsentrert oppmerksomhet som kan føre til utbrenthet, fysisk og 

psykisk sykdom (Kaplan og Kaplan i Stokke, 2011). 

Limbrunner (2013) beskriver konkrete oppgaver og deres læringspotensial. Han påpeker at 

håndteringen av unge planter krever finmotoriske og kognitive ferdigheter: den fastsatte 

avstanden mellom radene og avstanden mellom plantene må tas hensyn til. Arbeid med 

hagebruk kan ha repetitiv karakter. Det trener tålmodigheter og man kan møte sine grenser.  

Resultatet av arbeidet med hagebruk blir påvirket av mange faktorer. Presset om å ha suksess 
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minker for den enkelte siden mange av faktorene ikke kan påvirkes. Været eller skadedyr er 

vel de beste eksempler på det. I en terapeutisk sammenheng er det oftest også mange personer 

som jobber sammen slik at ansvaret for resultatet også fordeles. Videre beskriver Librunner 

(2013) at resultatet selvfølgelig ikke tar hensyn til om noen har en nedsatt funksjonsevne eller 

ikke. Ifølge Nagel (2012) kan alle få gode og dårlige resultater og kan oppleve seg selv som 

likeverdig med alle andre. Noen med gode fysiske evner kan for eksempel grave om jorda 

med en spade og ser et tydelig resultat. Andre som i mindre grad er i stand til å yte krevende 

fysisk arbeid kan for eksempel vanne plantene, høste bær og grønnsaker, noe som også kan 

gjøres sittende. 

Hagebruk er i motsetningen til skogsarbeid, arbeid med maskiner eller store dyr som regel 

ikke forbundet med risiko for liv og helse. Tvert om ved å være i mosjon ute i frisk luft og sol 

har den en positiv effekt på helsen (Nagel, 2012). Ved bruk av drivhus minker tiden uten 

mulighet for å dyrke noe. Dette gir mulighet for å strukturerer arbeidet året rund i en rytme og 

bidrar til kontinuitet. År etter år skjer de samme prosessene i naturen og årstidene strukturerer 

arbeidet på en tydelig måte også for folk uten språkforståelse. Dette skaper trygghet og 

forutsigbarhet hos dem som jobber med hagebruk. Nagel kommer frem til at hagebruk som 

meningsfullt arbeidstiltak er noe alle sosialterapeutiske virksomheter skulle benytte seg av 

(Nagel, 2012).  

 2.6.2 Arbeid med dyr i terapeutisk sammenheng 

Kontakt med dyr påvirker vår fysiske og psykiske helse. Den reduserer stress og øker psykisk 

velvære ved hjelp av fysisk aktivitet og kan lede til beskyttelse mot psykosomatiske 

sykdommer og lidelser (Sempik i Stokke, 2011). En norsk studie kommer frem til at fysisk 

kontakt med dyr øker opplevd selvtillit, bedrer humør, øker tiltakslysten, nedsetter depresjon 

og fremmer optimisme for fremtiden (Berget et.al. i Stokke, 2011). Målet med kontakt med 

dyr er å gi en positiv opplevelse og muligheten til påvirkning. Dette kan i beste fall påvirke 

selvfølelse, sosial kontakt, sosial støtte og mestringstro på en positiv måte (Stokke, 2011). 

Berget og Braastad (2011) påstår at dyr har en positiv effekt på mennesker fordi de er en del 

av naturen. Det å ta omsorg for et dyr er et viktig aspekt for arbeid med dyr. Det finnes mange 

eksempler på forskjellige arbeidsoppgaver i denne sammenhengen. Det kan være å gi mat og 

vann, måke og rengjøre, klippe, assistere under fødsler, ta omsorg for nyfødte eller syke dyr 

osv. Disse arbeidsoppgaver kan bidra til å utvikle sosiale ferdigheter. Daglig mating, børsting 

og omsorg for dyrene kan også fremme evnen til å ta ansvar. Videre beskriver Berget og 

Braastad (2011) at dyr kan skape et miljø hvor de som jobber med dyr kan komme i kontakt 
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med sine egne følelser. Videre kan de bidra til at man tar ansvar for sine egne handlinger og 

opplever kontroll over eget liv (Berget og Braastad i Stokke, 2011). 

I neste del skal jeg ta for meg birøkt som eksempel for arbeid med dyr i en terapeutisk 

sammenheng. Innledningsvis gir jeg et overordnet perspektiv. Etter det skal jeg gi en forenklet 

oversikt over året i bigården samt oppgaver til dem som jobber med biene. 

2.6.3 Birøkt i terapeutisk sammenheng 

Ifølge Martin Dettli (2010) har mennesket gjennom uminnelige tider hatt en sterk fascinasjon 

for bier. I bilder og skrifter ble biene beskrevet som himmelske vesener og man verdsatte 

verdifull honning og voks. Den siste tiden har det vært mye snakk om de dramatiske 

konsekvensene av at det rapporteres store tap av bifolk over hele verden. Dettli påpeker at 

spesielt fagfolk dvs. birøktere har mulighet for å oppleve forholdet menneske/bi. 

Mange aktiviteter innen birøkt har rituell karakter. Eksempler på dette er at man må ha på seg 

hvite beskyttelsesklær og at man hver gang tenner en pipe eller en såkalt røykpuster. Dettli 

mener at den indre holdningen til dem som jobber med bier er avgjørende for hvordan 

bifolkets lynne er. En rolig stemning er således nødvendig i arbeid med biene. Når man åpner 

bikuben oppfatter en den spesielle duften som er sammensatt av honning, bivoks, propolis og 

andre udefinerte lukter. En erfaren birøkter er i stand til å vurdere helsetilstanden og om 

bifolket har en dronning bare ved å høre summingen når en har åpnet bikuben. Dettli 

beskriver at en ikke sjelden fordyper seg så mye i bienes verden at en mister følelsen for tid. 

Bifolket danner et samfunn som er både fascinerende og lærerik. Denne komplekse 

organisasjonen kan man se når en stelle bier. Dettli (2010) påpeker at biene lever uten å 

degradere eller ødelegger for å opprettholde seg selv. Tvert om biene pollinerer dvs. befrukter 

plantene de lever av. Steiner mener at bifolket som helhet kan sammenlignes i enkelte 

områder med avanserte virveldyr: Den konstante temperatur på ca 35 grader som må 

opprettholdes for at yngelen skal overleve, yngelen ernæres av kjertler samt bienes 

vokskonstruksjoner som han sammenligner med menneskets benbygning (Steiner i Dettli, 

2010). Observasjonen av bifolkets organisasjon kan virke inspirerende på ulike områder: 

produksjon av legemidler, ideer til tekniske løsninger og ikke minst inspirasjon for det sosiale. 

Dettli (2010) beskriver at det å arbeide med en bikube gir en unik mulighet til å se inn i en 

organisme. Han går ut ifra at bifolket ikke består av enkelte bier men at helheten av alle bier 

blir til et dyr. Bare alle biene samlet kan utvikle bifolkets evner og egenskaper. 
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Blikket inn i en bikube er altså blikket inn i organismens indre. Denne organismen har 

forskjellige adferdsmønster som er delvis betinget av omgivelsene. Likevel er en viss 

særegenhet ved alle bifolk synlig. Dettli snakker om individuelle egenskaper som muliggjør å 

gjenkjenne forskjellige bikuber. Bifolket får dermed en slags personlighet som den som steller 

biene møter. Ifølge Steiner er ikke bikuben summen av alle biene, men har en ”felles sjel” 

(Steiner i Dettli, 2010). 

2.6.4 Livet i bikuben gjennom året og mulige arbeidsoppgaver i sosialpedagogisk 

sammenheng 

Livet i bikuben følger tett årets gang. Vær og tilgang på nektar og pollen står i direkte relasjon 

med det som skjer inne i kuben. Generelt kan utviklingen deles inn i fire faser: 

1.Vinterforberedelse (høst) 

2. Vinterdvale (vinter) 

3. Vårutvikling (vår) 

4. Formeringsfase (sommer) 

Med næring i form av pollen og nektar sørger biene for forråd for vinteren siden det ikke 

finnes pollen og nektarkilder på denne årstiden. Om våren blir næringen brukt for å mate 

yngel, bygge vokstavler og for å fornye forrådene igjen. 

En bikube har bare en dronning. Denne kan leve i tre til fire år. Hun er mor til alle (opp til 

cirka 60.000 om sommeren) biene i en bikube. Derfor er hun også avgjørende for bikubens 

generelle egenskaper. Det er vanskelig å si når året i bigården begynner og når det slutter 

siden det er en kretsløp. Jeg velger å begynne året i bigården på sensommeren etter at året er 

avsluttet med årets innhøsting av honning i slutten av august eller begynnelsen av september 

(Meyer, 2014). 

2.6.5 Bikubens forberedelser på vinteren – August til oktober 

Fra august av begynner bikuben forberedelsene for den lange vintertiden, en tid der 

temperaturen ofte ikke tillate biene å forlate kuben. Bare noen få tusen bier overlever vinteren 

for å bygge opp populasjonen om våren igjen. For en vellykket start om våren er nok mat og 

en frisk populasjon nødvendig. Man antar rund 5000 bier (og en dronning) som et minimum 

ved innvintringen som grunnlag for neste vår (Meyer, 2014). De siste forrådene blir 

bearbeidet og lagret i tavlene. Hvis birøkteren nå høster honning må den erstattes med sukker 
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for å sikre at bikuben har nok mat for vinteren. Biene som klekker nå på denne tiden er såkalte 

vinterbier. Disse lagrer mye protein og fett i kroppen. Slik kan de overleve 5 eller 6 måneder.  

Typisk høstarbeid er å blande ut sukker i vann for å fôre det til biene. Samtidig må bifolkets 

styrke kontrolleres. Det er viktig å se etter at det finnes en dronning i kuben. Svake bifolk må 

forenes for å sikre overlevelse gjennom vinteren. Nå er også tiden inne for å sette et gitter 

foran flyhullet for å holde mus ute. Dette for å unngå alle forstyrrelser gjennom vinteren. 

2.6.6 Vinterdvale – November til januar 

Fra novemver til januar reduserer bifolket sin aktivitet til et minimum. Det beskrives som 

dvalemodus men aktiviteten stopper aldri helt opp. Jo kaldere det er, jo mer trekker biene seg 

sammen og danner en såkalt vinterklase. På grunn av en konstant aktivitet av muskler kan en 

temperatur på minst + 20°c opprettholdes. I vinterklasen skjer det en jevn utveksling av bier 

fra inne i klasen og dem som er på utsiden. Bier kryper fra den kjølige kanten og inn for å 

varme seg opp. I midten av vinterklasen befinner dronninga seg. I denne tiden finnes det ikke 

yngel i bifolket (Meyer, 2014). 

Om vinteren er det lite som skal gjøres med selve bikuben. Men honningen må bearbeides, 

dvs. Den må røres, tappes i glass og etiketter må settes på. Honningen kan selges på et 

marked for eksempel. Videre gjelder det å snekre sammen kasser bunnbrett, tak, rammer osv. 

Gamle tavler smeltes om ikke minst for å få tilgang til bivoks. Voksen kan brukes for å lage 

vokslys og krem. Dette er omfattende oppgaver som kan gjøres i perioden der biene er i dvale. 

Med noen ukers mellomrom kan man besøke bigården for å sjekke om alt er i orden. 

2.6.7 Vårutviklingen – Februar til april 

Om våren, når utetemperaturen stiger, blir biene aktive igjen. Biene begynner å føde opp 

yngel for å bygge opp tallet av bier igjen. Tidlig på våren bruker biene fôr-reservene som ble 

lagret siste høst. Men etter hvert stiger etterspørselen etter protein og biene er avhengig av å 

finne pollen ute i naturen. Fra nå av må bifolket ha tilgang til pollen og nektar for å 

opprettholde yngelproduksjonen. Uten pollen og protein kan det ikke være ny yngel (Meyer, 

2014). Litt etter litt skjer generasjonsskiftet i bifolket. Vinter-bier blir gradvis erstattet av nye 

unge bier. 

Det første man gjør om våren er å sjekke om det er nok mat i bifolket. Hvis ikke det er 

minimum 4 kg i kuben må de fôres. Bunnbrettet må skiftes for å hjelpe bikuben med å rense ut 

døde bier. Dette gjøres ved å bytte det gamle bunnbrettet med et rent. Den første dagen med 
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temperaturer over 12 grader og sol åpner man kuben for første gang. Nå kan man også se 

etter hvor sterk kuben er og om det finnes en dronning som legger egg. 

2.6.8 Svermefase – Mai til juli 

Fra mai til juli er bifolket sterk og det er nå det er flest bier i kuben. En ny generasjon av bier 

samler nektar og pollen. Det finnes utallige blomster og trær som leverer rikelig med nektar 

og pollen. Hvis forholdene er gunstige bestemmer bifolket seg for å sverme. Det vil si at 

halvparten av biene forlater kuben sammen med sin dronning for å starte et nytt bifolk. Den 

andre delen som blir igjen med yngelen føder opp en ny dronning. Denne delingen er alltid en 

risiko for et bifolk. Begge deler risikerer å ikke rekke å føde opp nok vinterbier og det er også 

fare for at det blir for lite tid til å samle vinterforrådene (Meyer, 2014). 

Når bikuben fyller første kassen må de ha mer plass. Man setter på en til kasse også for å gi 

biene plass til å lagre honningen som strømmer inn. Viktig er svermkontrollen. Her sjekker 

man om bikuben vil sverme. Oppdager man at bifolket har planer om det kan man dele 

bifolket i to eller flere deler for å unngå naturlig sverming, noe som innebærer risikoen for å 

miste svermen ved at den flyr bort. Hvis alt har gått bra kan den første honningen høstes om 

sensommeren. Hvis det er ønsket kan man flytte biene for eksempel til kysten der det blomstrer 

lyng for å få en til honninghøsting. Etter at denne honningen er høstet må kuben igjen fôres 

og kretsløpet begynner på nytt. 

2.6.9 Mulige oppgaver rund birøkt for mennesker med utviklingshemning 

Med henblikk på de nødvendige arbeidsoppgaver som må gjøres i en bigård i løpet av året 

skal jeg gi en oversikt over mulige oppgaver innen birøkt for mennesker med 

utviklingshemning. Som jeg skrev tidligere har bifolket og kontakten til bifolket en del 

særtrekk i sammenlignet med kontakten med andre dyr. Disse kan by på utfordringer, men kan 

også betraktes som unike verdier. For mange av oss kan det være forbundet med angst å 

nærme seg en bikube. Bier kan stikke og det finnes mange tusen i en bikube. Noen kan kjenne 

frykt når en hører lyden av bier som surrer rund hodet. Derfor skal jeg først se på arbeider der 

man ikke har direkte kontakt med bier. Det å røre honning eller blande ut sukker i vann er en 

fysisk aktivitet. Når det gjelder å tappe honning i glass og å merke glassene krever det sans 

for estetikk, koordinasjon og en må være nøye og renslig. Når det gjelder arbeidet med voks 

blir spesielt luktesansen stimulert. Ved omsmelting og rengjøring av bivoks damper det og det 

lukter sterk. Tålmodighet og sans for det skjønne trenges for å videreforedle ren bivoks til 

vokslys. Når det gjelder vinterarbeidet på verkstedet om vinteren kan arbeidet tilrettelegges 



25 

 

slik at det kan utføres av mennesker med ulike funksjonsnivåer.  

For å komme i kontakt med bier er undring ofte et godt utgangspunkt også for mennesker med 

utviklingshemning. Denne forundringen fører i beste fall til en videreført interesse og 

fremmer evnen til å observere nøye det som skjer i bikuben. Etter min erfaring er mennesker 

med ulike grad av funksjonsevne i stand til å gjenkjenne en dronning i bikuben. De som har 

funnet dronningen i en bikube opplever dette som et stort øyeblikk. For mange kan denne 

opplevelsen være utgangspunktet for videre interesse for arbeid med bier. 
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3. Drøfting  

I drøftingen skal jeg belyse spørsmålet om de tidligere omtalte arbeidsområdene i landbruk 

(hagebruk, dyrehold med birøkt som eksempel) kan ha en helsefremmende effekt. Som 

utgangspunkt for mine betraktninger tar jeg Antonovskys teori om ”sense of coherence” som 

tidligere beskrevet. Etter min forståelse danner denne teorien grunnlaget for å kunne belyse 

hvorvidt tilrettelagt arbeid i bærekraftig landbruk er helsefremmende. Teorien har også vært 

veiledende i mitt arbeid i dette feltet og jeg opplever den som viktig i denne sammenhengen. I 

tillegg finnes det åpenbare helsefremmende faktorer som arbeid i frisk luft eller fysisk 

aktivitet. Disse nevnes allerede tidligere i oppgaven også fordi litteraturen jeg har brukt 

beskriver disse faktorene fortløpende. Jeg skal se nærmere på forskjellige utfordringsnivåer 

ved de nevnte arbeidsfeltene. I tillegg ønsker jeg å se på hvorvidt arbeidet i landbruk er et 

fullverdig arbeid med henblikk på innholdet i kapittel ”2.3 Ulike samfunnsmessige, 

eksistensielle og praktiske perspektiver som er knyttet til spørsmålet om arbeid for mennesker 

med utviklingshemning”. 

3.1 Betydning av arbeidet i landbruk for mennesker med utviklingshemning 

3.1.1 Hagebruk som et helsefremmende arbeidstiltak? 

Arbeid med hagebruk byr på en rekke forskjellige aktiviteter for mennesker med ulike 

funksjonsnivåer. Luking av ugress er vel en av de mest tidkrevende aktiviteter. Dette arbeidet 

gjøres for hånd og det må skilles mellom det som skal – og det som ikke skal vokse i bedene. 

Når man er ferdig med lukingen ser man resultatet. Og senere takker plantene som vokser i 

bedene for innsatsen med økt vekst og bedre avling siden de får alle næringsstoffene og lyset 

som er tilgjengelig. Dette kan en se og oppleve, noe som gjør prosessen gjennomskuelig. I 

forhold til coherence-teorien oppfyller denne delen av arbeidet Antonovskys begrep om 

gjennomskuelighet. 

Det å spise velsmakende egenprodusert mat gir arbeidet en mening som er lett tilgjengelig for 

alle. De fleste vil nok kunne oppleve sammenhengen mellom arbeidet rund grønnsakene i 

hagen og det som faktisk ender opp på bordet. Når andre spiser maten kan det føre til 

anerkjennelse for personene som har vært involverte i prosessen. Dette gir arbeidet mening og 

er dermed også relevant i forhold til Antonovskys forståelse av mening. 

Det å ta hensiktsmessige avgjørelser i arbeid med hagebruk krever kompetanse. For noen som 

delvis kan jobbe selvstendig er det mulig å få tildelt ansvar for et område slik at denne 
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personen også kan påvirke og bestemme hvordan arbeidet skal gjøres. For andre må nok en 

del tilrettelegging til for å gi mulighet for å påvirke arbeidet. Men i en sosialpedagogisk 

sammenheng har man som regel såpass spillerom at den enkelte kan velge hvilken prosess 

som egner seg best å delta i for dem. Dette også fordi produksjonspresset oftest ikke er 

tilstede. Dermed kan arbeidet med hagebruk også beskrives som delvis påvirkbar også med 

henblikk på Antonovskys forståelse av begrepet. Med veiledning og erfaring kan de fleste 

påvirke prosessen. 

Hvis man skaper de riktige forutsetninger får man stort sett alltid gode resultater i hagen. Det 

finnes en kausal sammenheng mellom det arbeidet man investerer og resultatene man får i 

form av god avling. Plantenes vekst bygger på faste lovmessigheter som man kan stole på. 

Dette skaper trygghet og tillit. Hver plante i seg selv gjenspeiler livsprosessene i naturen og 

kan oppfattes som en helhet. På denne måten gir hagebruk en unik gjennomskuelig 

opplevelsesverden som kan knyttes til primærbehovene (for eksempel mat). Enhver oppgave i 

hagebruk står i en meningsfull sammenheng med en helhetlig ordning. Årstidene i 

bakgrunnen gir orienteringsmuligheter i tiden. Hvert år gjentas de samme prosessene til fast 

tid. 

Et annet viktig aspekt er at man får anledning til å kjenne på sine ferdigheter. Naturen gir en 

nøytral tilbakemelding. Hvis man hjelper til med å legge fokus på den enkeltes ferdigheter, vil 

det være med på å styrke den enkeltes selvbevissthet. Det å møte sine ferdigheter og 

begrensninger fra en slik nøytral side kan hjelpe med håndteringen av ens utviklingshemning 

og kanskje i beste fall hjelpe til å utvikle aksept for den personen man faktisk er. 

3.1.2 Birøkt som et helsefremmende arbeidstiltak? 

Birøkt byr på mange forskjellige oppgaver med muligheter for deltagelse for nærmest alle 

funksjonsnivåer. Til å begynne med må det nevnes at biene hører med i landbruket som 

helhet. Prosessene i bifolket er ikke lett å gjennomskue. Det trenges en birøkter som kan vise 

og forklare sammenhengene. Men det utelukker ikke at noen oppgaver gir mening med det 

samme. Bifolket står i tett relasjon med sine omgivelser. Det utvikler seg i forhold til den og 

det finnes en gjensidig avhengighet mellom dem.  

Videre i teksten skal jeg undersøke hvorvidt birøkt og oppgavene i arbeidet som birøkter er 

helsefremmende i forhold til ”sense of coherence”- teorien. 

Honning og bivoks er høyt verdsatte naturprodukter, og oppgaver knyttet til foredling eller 
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håndtering av disse produktene kan i seg selv betraktets som meningsfulle. Det å høste, slynge 

og tappe honning i glass resulterer i det ferdige produktet som kan selges. Gode 

tilbakemeldinger fra kundene gir en opplevelse av sosial anerkjennelse noe, som fremmer 

”sense of coherence”. Samtidig har voks og honning en verdi i seg selv som gir arbeidet rund 

birøkt en mening.  

Det at man hver gang før arbeidet med bier tar på seg beskyttelsesklær og at man tenner en 

røykpuster skaper forutsigbarhet. Denne gjentakelsen gir kontinuitet, oversikt og kontroll. 

Den direkte sammenheng mellom beskyttelsesklær og den resulterende beskyttende virkning 

kan direkte oppleves begripelig og gjør situasjonen håndterbar. Samtidig får man en følelse av 

kontroll over en mulig frykt som kan være bekymringer for å få stikk. Det gir en opplevelse 

av at handlingene står i en meningsfull sammenheng til hverandre. 

Bifolket gir en direkte tilbakemelding på hvordan den som steller bier opptrer. Hvis jobben 

utføres hektisk vil bifolket vise en umiddelbar hissig reaksjon. Omvendt vil rolig opptreden 

fører til at også bifolket slapper av. Dette er en lett begripelig sammenheng noe som ifølge 

Antonovsky virker helsefremmende. 

Det å tilegne seg kunnskap om bier lar en få oppleve sammenhengene i bifolket, men også i 

naturen. Disse sammenhengene finnes i alt i en bikube og i bienes samspill med naturen. Man 

kan se at biene besøker blomstene og kommer hjem til kuben med store pollenlass og nektar. 

Videre kan man observere at biene jobber for å bearbeide denne nektaren slik at den blir til 

honning. På et mer avansert nivå kan man lære om de ulike arbeidsoppgavene en bie har i 

løpet av livet sitt og hvordan disse henger sammen med bikubens helhet. Uansett hva man 

klarer å oppdage, blir vist eller forstår, finner man sammenhenger som gir mening, noe som 

ifølge ”sense of coherence” teorien er helsefremmende. 

Bier kan anses som skumle, dette gir en spesiell ressurs innen mestring. Det å kunne mestre å 

jobbe med bier uten å være redd gir en god følelse. Ved å overvinne sin egen angst fremmer 

biene også utvikling av selvbevissthet. 
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3.2 Landbruk som fullverdi arbeidsplass i dagens samfunn? 

Arbeid har positiv innflytelse på livet. Både psykisk og fysisk helse blir fremmet. Arbeid 

fungerer som et bindeledd mellom den enkelte og det sosiale fellesskapet i samfunnet. Steiner  

påpeker også at den menneskelige relasjonen skulle vektlegges som et overordnet 

behandlingsgrep. I forhold til det gir arbeid mulighet for å bygge menneskelige relasjoner og i 

det hele tatt komme i kontakt med andre mennesker. 

Hvis arbeidet faller bort kan det ha negativ innvirkning på vedkommende. Vi må være klar 

over at arbeidets betydning gjelder for alle. Kanskje enda mer for mennesker med 

utviklingshemning. Disse mennesker er ofte, enten gjennom sin utviklingshemning eller fra 

oss i samfunnet, ekskludert. Derfor er det inkluderende, identitetsskapende og 

myndiggjørende aspektet ved arbeid enda mere viktig for mennesker med utviklingshemning. 

Når vi fokuserer på det som utgjør arbeid, kommer vi frem til at det er et aspekt som så å si 

mangler hos mennesker med utviklingshemning: belønningen. Men hva er det som bestemmer 

over om arbeid er arbeid selv om noen av de karakteristiske kjennetegn mangler? Stubrud 

understreker at det er holdningen rund arbeidstakeren som bestemmer om arbeid faktisk er 

arbeid eller bare ”liksom arbeid”. Det er arbeidsleder, kollegaer og hele samfunnet som skal 

danne rammer som utgjør denne forskjellen. Det er først og fremst de psykologiske og de 

sosiale faktorene ved arbeid som bidrar til at det oppfattes som arbeid. 

Ifølge FN konvensjonen har utviklingshemmede rett på arbeid og livslang læring. For meg er 

det påfallende at det ikke ligger til rette for livslang læring for mennesker med 

utviklingshemning. Ifølge NAKU Kunnskapsbanken er bare 3% i en yrkesutdanning og det 

finnes ikke høyskoleutdanninger som er tilrettelagt for utviklingshemmede. Det virker ikke 

som om lovverk og FN konvensjonen fungerer i praksis.   

Dagens forståelse av arbeid er sterk preget av begrepene selvrealisering, selvverd, sosial rolle 

og samfunnstilknytning.  Våre forutsetninger avviker men vi deler denne forestillingen om 

arbeid i vår tid og kultur. Samtidig som vi alle strever etter anerkjennelse, inkludering og 

respekt. I dagens samfunn og med dette som bakgrunn skulle alle få en sjanse til å delta i 

arbeidslivet. 

Arbeid i landbruk har mange muligheter i forhold til å gi et sosialt nettverk. Samtidig 

strukturerer arbeid tid gjennom dagen/uken og året, gir rom til egenutvikling og 

selvrealisering og åpner nærmest uendelige muligheter for livslang læring. 
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Det å ha hagebruk eller birøkt som et felles prosjekt med andre kan styrke sosiale relasjoner 

og gir et sosialt nettverk. Arbeidet på disse feltene følger tett årets gang og strukturerer 

dermed tiden gjennom året på en unik måte. Mennesker som sliter med å strukturere tiden kan 

år etter år oppleve de samme prosessene og arbeidsoppgaver. Med noen års erfaring kan slike 

mennesker ha fått oversikt over det som skjer i arbeidet og få kontroll over det som skal skje. 

Naturen har utelukkende logiske sammenhenger. Det gjelder fra de minste detaljene 

(mikrokosmos) til det store hele (makrokosmos) som menneske er en del av. Hvert innblikk i 

disse sammenhengene åpner muligheten for egenforståelse, utvikling og selvrealisering. Det 

unike herved er at dette kan gjøres på alle nivåer. Fra de enkleste åpenbare sammenhenger til 

de mest komplekse teoretiske sidene ved naturen som for eksempel biokjemiske prosesser. 

Her kan en bygge opp nesten uendelig kunnskap. Det å utvikle interesse og kunnskap er også i 

forhold til Steiners syn på utviklingshemning et viktig aspekt. Han går ut ifra at interessen i 

omverden danner grunnlaget for fremtidige inkarnasjoner. 

Når man ser på den inntektsgivende delen av arbeid, vil nok arbeid i landbruk i en terapeutisk 

situasjon oftest ikke skape tilstrekkelig med goder for å være inntektsgivende. Også i forhold 

til at arbeid er knyttet til prestisje kan tilrettelagt arbeid i landbruk ikke alltid oppfylle 

kravene. Unntaket er kanskje birøkt som i større grad blir sett på som en viktig oppgave 

uansett produktivitet. I tillegg er honning et høy verdsatt produkt som også gir prestisje. 

Dagens forståelse av arbeid er preget av selvstendighet, effektivitet og lønnsomhet. Det er 

verken mulig eller hensiktsmessig om man prøve å møte alle disse kravene i tilrettelagt arbeid 

i landbruket. Hvis det hadde vært målet med dette arbeidet hadde man mistet mange av de 

tidligere omtalte helsefremmende aspekter.  

Innenfor et fellesskap som antroposofiske initiativer som Camphill har dannet, finnes det et 

beskyttet rom i felleskap der man kan utvikle ansvar for seg selv og andre. Som Lenhard, 

Mövius, og  Dabbert påpeker gir et felleskap som er knyttet til et mangfold av oppgaver med 

fokus å være selvforsynt størst potensial til å fremme velvære.   

  



31 

 

4. Avslutning 

 

Arbeid i landbruk har mange helsefremmende faktorer. Det å produsere mat forbinder oss 

med våre eksistensielle behov for næring og er dermed i seg selv meningsfull. Det sosiale 

fellesskapet rund arbeidet i landbruk kan fungere som en katalysator for individuell utvikling. 

Noe som også Steiner vektlegger i sitt syn på utviklingshemning. For han er den 

menneskelige relasjonen et overordnet konsept for arbeide med og for mennesker med 

utviklingshemning. Det opplevde, det som har blitt gjort og resultatene av arbeidet kan 

reflekteres over og hjelper en samtidig til å finne seg selv som del av naturen. Dette arbeidet 

kan også bidra til å finne sine egne grenser og det å kunne vurdere egne evner og muligheter. 

Dermed kanskje også lære å håndtere sin utviklingshemning, forutsatt at den oppleves som 

vanskelig. Det gir dermed selvtillit som er en forutsetning for egenutvikling. 

På en annen side gir det å ha omsorg for dyr og planter en unik mulighet til å snu på rollen av 

den omsorgtrengende og den som gir omsorg. Mennesker med utviklingshemning får 

anledning til å ta en ny rolle som den som gir omsorg. Det i seg selv hjelper til med å bli en 

aktiv deltaker på flere plan enn i landbruket. Det kan tilføye tilværelsen en ny dimensjon og er 

i beste fall med på å gi livet mening. 

Jeg ser sosialpedagogens rolle som eksistensielt viktig for en helsefremmende 

arbeidssituasjon innenfor tilrettelagt arbeid i landbruk. Det gjelder å treffe det punktet der 

utfordringene i arbeidet er overkommelige. For mye hjelp og tilrettelegging kan føre til at 

brukerne føler at handlingene og sammenheng blir meningsløs og styrt utenfra. For lite hjelp 

kan føre til at handlingene og sammenheng blir meningsløse, ubegripelige og uforståelige. I 

begge tilfellene er situasjonen for vedkommende verken gjennomskuelig, håndterbar eller gir 

mening. I tillegg kan det gi grunnlag for frustrasjon. Med feil tilrettelegging kan nesten hver 

arbeidssituasjon miste sin mulighet til å være helsefremmende. De iboende muligheter som 

landbruk og birøkt har må aktiveres for å kunne være en helsefremmende ressurs for 

mennesker med et behov for tilrettelagt arbeid. Vi må tilrettelegge for opplevelsen av helheten 

ved å gi muligheten for å ta nye arbeidsoppgaver i forskjellige områder av landbruket. Jo mer 

vi klarer å formidle av helheten jo mer helsefremmende kan arbeidet i landbruket bli. 

Antroposofiske virksomheter for mennesker med utviklingshemning sikter på å ha et bredt 

tilbud av arbeidsmuligheter. Kulturelle og kunstneriske aktiviteter er ofte også en del av 
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tilbudet. Det begrenser seg ikke bare til arbeid i landbruk. Ifølge Lenhard, Mövius,  og 

Dabbert kan denne tilnærmingen betegnes som helsefremmende. 

Bienes evne til å gi en direkte, nøytral tilbakemelding på ens handlinger bidrar til å gi 

selvinnsikt. Bienes samspill og arbeidsdeling gir mulighet for å oppdage paralleller til det 

fellesskapet man selv jobber i. Landbruk med birøkt vil nok ikke begeistre alle. Det må være 

flere arbeidstilbud for mennesker med utviklingshemning. Å jobbe direkte med bier er heller 

ikke egnet for alle, men det gir en mulighet til å tilføye landbruket i sin helhet en viktig 

komponent som i tillegg har en rekke arbeidsoppgaver utenom den direkte kontakten med 

bier. Interessen for birøkt har vokst betydelig de siste årene. Denne bacheloroppgaven er 

kanskje med på å åpne et arbeidsfelt innenfor landbruk med bier. I grønn omsorg har man 

mulighet til å gi bier en plass. I retur får man økt avling på sine kulturplanter og økt mangfold 

i helsefremmende arbeidsoppgaver i et bærekraftig, helhetlig landbruk. 
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