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Abstract
This publication is a synthesis of the ERASMUS+ project  ‘Applied Ecopreneurship 
Methodologies’ (2017-19). The purpose is to make the pespectives, methodolo-
gies and experiences harvested from the project available to the general public 
in Scandinavian language. It is aimed at schools, teachers and NGO’s who are 
piloting ecological entreprenrueship within educational- or community contexts. 
The publication is result of a close collaboration between ‘Centre for Ecological 
Economics and Ethics’ at the Nord University (Bodø) and the Research and Develop-
ment Centre at Sogn Agricultural College (Ressurssenteret, SJH). The collaboration 
is reflected in the four sections: In section 1, Professor Ove Jakobsen introduces 
key features of the concept ‘ecological economics’ in the context of the current 
systemic ecological and social challenges. He outlines the conditions for a circular 
economic system generating coherent interplay and synergy between economic, 
ecological and social value creation. In Section 2, Jorunn Barane discusses pedagog-
ical dimensions of ‘ecological entrepreneuship’  within the context of the current 
Curriculum Reform in Norway. The study is based on results and reflection from 
a pilot course in ‘ecological entrepreneuship’, focusing on destilling pedagogical 
methodologies.  In Section 3, Ove Jakobsen and Vivi Storsletten present and discuss 
a series of dialogical methods for co-creative community contexts and processes; 
the Socratic dialogue, Open Space, World Cafè and the Refelctive dialogue. They 
show how the different dialogical methods apply to different contexts. In section 
4, Aksel Hugo presents a business perspective on ‘ecological entrepreneurship’, 
showing how the interplay between economy, ecology and values can serve as a 
basis for a marked strategy. He links this strategy to the history of ecological en-
trepreneurship at Aurland Agricultural College.
In the closing chapter (5), Jorunn Barane sums up the key findings of the project 
as a whole, focusing on applied methods and ‘ways of working’ with ecological 
entrepreneuship. A common denominator is the interconnection between devel-
opment of sustainable education and community development.  



5

Forord
Publikasjonen du held i handa er resultat av eit  ERASMUS+ prosjekt  (2017-19) 
finansert av EU, med fokus på utvikling av ny kunnskap og praksis innafor fagom-
rådet økologisk entreprenrøskap. Prosjektet var bygd som strategisk partnarskap 
mellom Universitetet Nord (Bodø), Schumacher College (England), CEMUS ved 
Universitetet i Uppsala (Sverige) og Friends of the Earth (Danmark) og leia av SJH, 
med Jorunn Barane som prosjektleiar. Prosjekttittelen på engelsk var “Applied 
Ecopreneurship Methodologies”, som peikar på mål om å utvikle metodar eller 
arbeidsmåtar både i undervisning og praksis. Dei deltakande institusjonane har hatt 
som mål (1) å dele erfaringar, metodar og perspektiv frå både yrkesutdanning og 
høgare utdanning (2) å utvikle eigen undervisning og praksis innafor fagområdet. 

For SJH sin del har det utvikla seg eit eige samarbeid med den andre norske 
partnaren, nemlig Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøyskolen 
i Bodø (Universitetet Nord). Professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi 
Storsletten har i prosjektperioden utvikla eit tett samarbeid med SJH, der dei både 
har delteke i undervisning og seminar kring temaet økologisk entreprenørskap her 
Aurland. Publikasjonen er eit resultat av dette samarbeidet, og samtidig eit bidrag 
til at erfaringar frå prosjektet blir samla og gjort tilgjengeleg på norsk for tilsette 
ved SJH og for allmenta.  

Eg vil takke alle samarbeidspartnarar i prosjektet, partnarar lokalt i Aurland og 
Cultura Bank som har gjeve tilskot som gjorde publikasjonen mogleg. 

Aurland, september 2019

Aksel Hugo
rektor, SJH
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Innleiing
Elevar og tilsette som kjem til Sogn jord og Hagebrukskule (SJH) har eit stort en-
gasjement for økologisk landbruk, www.sjh.no . Dette er noko som for mange av 
oss heng saman med eit større spørsmål om utvikling og omstilling til berekraftige 
lokalsamfunn både i by og bygd. Ei utvikling av økologisk landbruk krev utvikling 
av omsettingsformer, verdikjeder og verdiar frå jord til bord. Og ei utvikling av 
berekraftige lokalsamfunn krev økologisk tenking i handtering av landskapet, land-
bruket, naturforvalting og matvaresystem. På heimesida vår står det difor ‘økologisk 
landbruk og berekraftig samfunnsutvikling’.
Korleis kan utdanninga innan økologisk landbruk også synleggjera framtidsvisjonar 
om berekraftig samfunnsutvikling og omstilling? Ordet omstilling betyr ein ny måte 
å tenkja på både i forhold til ressursforvaltning og materielle behov. I det overord-
na verdiløftet som skal implementerast i grunnopplæringa 2020 vert kompetanse 
omgrepet definert slik: 
«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å 
mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situas-
joner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning»
Er de ikkje nett omstilling og ny handlekraft våre unge skule-streikande med Gre-
ta Thunberg i spissen spør etter og kjempar for? Dei unge har mist trua på at vår 
gamle tankegangar som bygger på økonomisk vekst og industrialisering kan føre 
til handling i klima og miljøsaka. Dei veit de trengs noko radikalt nytt både av oss 
som enkeltmenneske, som forbrukarar og som samfunn. Ja, vi treng mobilisera 
kraft til å forvandla og legge om det systemet som har støtta opp om overforbruk 
og utplyndring av naturressursane. Oppgåva vert å sleppa dei unge til og å dyrke 
fram nyskaparane og endringsagentane i dei - i dialog med lokalsamfunnet rundt. 
Sjølv om ein kjenner på kroppen og veit at endring er krevjande, må ein samla 
krefter å stå i mot dei som stengje for det nye. Og det hastar. 

ERASMUS-prosjektet ved SJH
Korleis kan utdanning i økologisk landbruk og faget næringsdrift handle om meir enn 
sal av gode produkt og inntening over disk? Kva slags ny tankegang og forståing må 
til ? Er det på tide med ei omlegging også til økologisk økonomi og kva inneber det? 
For å få hjelp til å svare, utvikla vi eit strategisk partnarskap i Erasmus+ program-
met – med partnarar som har same spørsmål. Målet er å styrka kvaliteten i utdan-
ninga hjå partnarane og å fremma utvikling og nyskaping gjennom internasjonalt 
samarbeid og nettverk.  
Dei gode hjelparane vi har hatt med på laget er frå Danmark?  der iverksetteri, 
sosialt entreprenørskap og Grundtvig sitt verdisyn er sentralt. Schumacher College 
i England bidrar med Transformative Learning for Ecological and Social Changes. 
CEMUS i Uppsala er gode på mellom anna studentinvolvering i undervisinga kring 
klima- og miljø. Og sist, men ikkje minst, fekk vi med oss ‘Senter for Økologisk 
Økonomi og Etikk’ ved Nord universitet i Bodø. Våren 2019  gjennomførte vi lag 
med Ove Jakobsen og Vivi Storsletten to seminar her i Aurland, det eine med Aur-
landsdalen og det andre med SJH som bedrift som case. 



9

Fokus var utprøving av ulike dialogformar og korleis ein får til eit samspel mellom 
økonomisk, sosial og kulturell verdiskaping. I begge seminar var det i førebuing og 
gjennomføring ressurspersoner lokalt og eigne elevar som deltok. 

Innhald og perspektiv i prosjektrapporten
Denne boka er skreve som ei oppsummering av det 3-årige prosjektet på norsk, og 
skreve i ei form som gjer den tilgjengeleg for tilsette og allmenta. Den kan nyttast 
i  undervisning og prosjektarbeid for skular som underviser i entreprenørskap og 
entreprenørskapsprosjekt. Boka har fire delar med ulike perspektiv: 

I del 1 gjev Ove Jakobsen eit systemperspektiv på omgrepet økologisk entreprenørskap. 
Fokus er føresetnadene for omstillinga til ein økologisk økonomi, der samspelet 
mellom økonomisk, økologisk og sosial verdiskaping skapar ein kretslaupsøkonomi. 
I del 2 gjev Jorunn Barane eit pedagogisk perspektiv på omgrepet økologisk entre-
prenørskap -  der metodar i undervisninga i økologisk entreprenørskap blir drøfta 
i lys av fagfornyinga og  verdiløftet i skulen.  
I del 3, gjev Ove Jakobsen og Vivi Storsletten eit dialog-perspektiv på metode utfor-
dringane i arbeidet med økologisk entreprenørskap. Dei viser ulike dialog-former 
som ein kan nytte når ein jobbar med kreative og løysingsorienterte prosessar der 
fleire deltakarar er involvert.  
I del 4, gjev Aksel Hugo eit bedriftsperspektiv på økologisk økonomi og entre-
prenørskap, der SJH blir drøfta som bedrift er døme på kva omstilling til økologisk 
økonomi betyr i praksis. 
I den oppsummerande delen, gjev Jorunn Barane ein samanfatning av dei viktigaste 
erfaringane og resultata frå prosjektet. Det handlar om å stå i verda, utvikla sin 
identitet og eigenart og samtidig ha blikk, tanke og vilje for fellesskapet.
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DEL 1

Omstilling og økologisk økonomi

Ove Jakobsen

Innledning
På den ene siden preger de verdiene vi prioriterer utviklingen av samfunnet og på 
den andre siden gjør vi hele tiden erfaringer som virker inn på våre verdier. Det er 
våre verdier som styrer vår måte å handle på. For å skape omstilling er det derfor 
viktig å reflektere over egne erfaringer og å bli bevisst hvilke verdier som er domi-
nerende i samfunnet. For å forstå de utfordringene samfunnet står overfor er det 
derfor nødvendig å finne ut hvilke verdiprioriteringer som har ført samfunnet i en 
retning som er på kollisjonskurs med naturen. Det er også interessant å reflektere 
over hvorfor vi ikke har lært av de erfaringene som har vist at vi er på feil kurs. 
Forskere fra ulike fagområder har i mer enn hundre år advart mot konsekvensene 
av en samfunnsutvikling der naturen er redusert til en økonomisk ressurs uten 
egenverdi. Mange har også påpekt at humanistiske verdier som likeverd og rettfer-
dighet er blitt skadelidende i jakten økt produksjon og forbruk. Konsekvensen er en 
dyp økonomisk, økologisk og sosial krise. Dagens samfunnssystem, preget av vekst 
innenfor økonomi, teknologi, og global varehandel har ført til at en fjerdedel av 
jordens befolkning er «overfed» samtidig som en annen fjerdedel ikke får dekket 
de mest grunnleggende behovene. For å finne en vei mot et fremtidig samfunn 
preget av livskvalitet for alle, mennesker, dyr og økosystemer står refleksjon over 
verdier sentralt. I dag er det en økende enighet om at det kreves det dyptgripende 
endringer i verdier og systemer.
 
Virkelighetsoppfatning og systemendring
Vår forståelse er mangelfull dersom de forutsetningene vi legger til grunn ikke 
stemmer overens med virkeligheten. Det blir påpekt at mange av de utfordringene 
vi står overfor, lokalt, nasjonalt og globalt ikke kan løses innenfor det systemet 
som forårsaket dem. Det blir tydelig for stadig flere at gårsdagens kunnskap ikke 
nødvendigvis gir svarene på morgendgens behov. Utstrakt eksperimentering med 
nye typer kunnskap, forskning og næringsvirksomhet er derfor nødvendig for å 
legge grunnlaget for et radikalt skifte i våre beskrivelser, vurderinger og verdier. 
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Vitenskapsfilosofen Paul Feyerabend hevder at for å utvikle ny kunnskap er det 
nødvendig å stille spørsmål som bryter med etablert teori. Undervisningen i skol-
er og universiteter bør derfor legge mer vekt på å stimulere den enkeltes evne til 
kritisk tenkning, kreativitet, engasjement, interesse og utforskende adferd. For å 
forstå og finne løsninger på komplekse utfordringer er det behov for en helthet-
lig tilnærming som omfatter ulike perspektiver og endringer på flere nivåer. Det 
gjelder «virkelighetsoppfatning», eller den konteksten vi legger til grunn for vår 
forståelse av de utfordringene vi står overfor. «Praktisk handling» er på den ene 
siden avhengig av «økonomisk system» og på den andre siden «menneskesyn».        
I følge filosofen Viggo Rossvær (2012) har vi utviklet et samfunn der helheten som 
binder menneskene sammen til et fellesskap er i ferd med å gå i oppløsning slik 
at enhver felles mening og orientering er i ferd med å gå tapt. Det moderne sam-
funnet har utviklet seg i en retning der spesialisering gjør seg gjeldene på stadig 
flere områder, resultatet er at ethvert menneske blir gjort om til et lite tannhjul i 
et stort samfunnsmaskineri. Denne utviklingen har det ført til at det vanskelig å 
finne mening i en større sammenheng. For å snu denne negative trenden er det 
viktig å bli bevisst hvordan vi forstår den virkeligheten vi lever i. 

Alt henger sammen. Figur 1. 

I den europeiske kulturtradisjonen har det helt fra antikken for mer enn 2000 
år siden vært vanlig å skille mellom mekanisk og organisk virkelighetsforståelse. 
Hvilket perspektiv som har vært dominerende har vekslet i forskjellige tidsepoker. 
De siste 100 årene har den mekanistiske virkelighetsforståelsen hatt stor innvirkning 
på hvordan vi organiserer samfunnet.  Resultatet av denne utviklingen er blant 
annet at vi nyter godt av teknologiske løsninger som gjør livet enklere på de fleste 
områder. Men utviklingen har også ført til at menneskene har mistet forståelsen 
av hvordan alt henger sammen. 

Virkelighetsoppfatning

Menneskesyn System

Bedrift
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Den vestlige økonomien er svært ubalansert, den er preget av en total dominans 
av materielle verdier mens ikke-materielle verdier er nærmest fraværende. Kon-
sekvensen er at arbeid blir organisert og koordinert på en måte som prioriterer 
spesialisering og effektivisering på bekostning av menneskelige verdier som utvikling 
av eget og kollektivt potensial. Når arbeiderne er så spesialiserte at de ikke lengre 
har oversikt over sammenhengen deres arbeid inngår i forvitrer opplevelsen av 
mening. Spesialisering fører til manglende helhetsforståelse ikke bare hos den 
enkelte men også i samfunnet som helhet. 
Konsekvensene ser vi i form av en rekke utilsiktede konsekvenser som for eksem-
pel klimaendring, utrydding av plante og dyrearter, mangel på rent ferskvann, 
gjeldskrise og økende forskjeller mellom fattig og rik. 
Et eksempel er effektivitetsparadokset som viser at ressursskapende teknologi ofte 
fører til stadig høyere forbruk av ressurser, det motsatte avd et som var hensikten.  
Vitenskapsfilosofen Thomas Kuhn (1962) bruker begrepet paradigme som en beteg-
nelse på den referanserammen vi tolker samfunnet ut fra. Paradigmet bestemmer 
i stor grad hvilke spørsmål vi stiller, hvilke faktorer vi ser etter, hvilke forklaringer 
som er relevante og hvilke metoder som er relevante for å studere virkeligheten 
og dermed hvilken lærdom vi kan trekke av egne og felles erfaringer. Den norske 
økonomen Leif Holbæk-Hanssen brukte betegnelsen «ordmaskerte tankebaner» 
for å illustrere at mange av de ideene som ligger til grunn for våre handlinger er 
basert på nedarvede tankemønstre (paradigmer) som vi bruker mer eller mindre 
ubevisst, ofte uten å reflektere over verken gyldighet eller relevans. 
En mekanisk virkelighetsoppfatning vil i all hovedsak gi forklaringer som bygger 
på objektive kausale årsak-virkningssammenhenger, mens det ut fra en organisk 
virkelighets-forståelse vil være naturlig å lete etter meningen bak ulike handlinger. 

Økologisk økonomi
Betegnelsen økologisk økonomi viser til et økonomisk system som på den ene siden 
er underordnet naturens rammer, og på den andre siden bygger på en organisk 
virkelighetsoppfatning. I et organisk perspektiv er ikke økonomisk vekst målet, 
økonomiens oppgave er å forvalte ressurser for å legge til rette for livskvalitet. Den 
romenske økonomen Georgescu-Roegen hevdet at målet for økonomisk virksomhet 
er «enjoyment-of-life» (Georgescu-Roegen 1971). Chileneren Manfred Max-Neef 
(1995) har gjennomført empiriske studier i en rekke land som dokumenterer, at 
livskvaliteten i de rike industrilandene har kommet over toppunktet. I USA har til-
fredsheten med livet vært svakt synkende i mer enn 40 år til tross for sterk vekst 
i forbruket. I andre land, som for eksempel Norge kom toppunktet mye senere. 
Felles for de fleste rike landene er at tilfredsheten ikke øker til tross for at den 
økonomiske veksten har fortsatt å stige.  
Amerikaneren Herman Daly, en av grunnleggerne av faget økologisk økonomi på 
slutten av 1980-tallet, mener at det er nødvendig med en dyptgripende endring i 
etablert økonomi for å håndtere mange av de viktigste utfordringene samfunnet 
står overfor i 21. århundre. Som en av lederne i verdensbanken erfarte Daly hvor 
vanskelig det var å løse problemer i tilknytning til overforbruk av naturressurser 
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og bekjempelse av fattigdom innenfor rammene av etablert økonomisk teori og 
praksis. Han konkluderte med at vi trenger en ny økonomi som på den ene siden 
gir en dypere og mer helhetlig forståelse av problemene og som på den andre 
siden åpner for nye løsningsalternativer. 
Selv om problemene er globale, må løsningene være forankret i lokale tiltak. Det 
vil si at en global reduksjon av forbruket av ressurser og lavere utslipp av foru-
rensende stoffer til jord, vann og luft krever koordinerte endringer på lokalt og 
regionalt nivå. I følge økonomen Kenneth Boulding er samarbeid innenfor små 
desentraliserte nettverk mer produktive enn det som er mulig i enorme globaliserte 
konserner (Boulding 1981). Den samme argumentasjonen finner vi hos den tyske 
økonomen E.F. Schumacher som hevder at desentraliserte småskala løsninger er 
mer ressurseffektive enn sentraliserte stordriftsløsninger. Produksjon basert på 
lokale ressurser rettet mot lokale behov er den mest rasjonelle form for økonomi 
(Schumacher 1993). 
Spørsmålet om rettferdig fordeling av ressurser nasjonalt og globalt kan ikke 
løses innenfor rammen av etablert økonomisk teori, uten å komme i konflikt med 
problemstillingen knyttet til overforbruk av naturressurser. Forklaringen er at den 
etablerte økonomiens forankring i Pareto-optimale løsninger innebærer at om-
fordeling kun kan skje så lenge endringene fører til forbedringer hos alle berørte 
parter. Fordelingen er optimal når ingen kan få det bedre uten at noen andre får 
det verre. Dermed blir det umulig å ta fra de rike og gi til de fattige, ettersom de 
rike da vil få det verre. Den åpenbare løsningen blir dermed å sørge for at både de 
fattige og de rike får mer – dette krever tilgang på ubegrensede ressurser. Prinsippet 
er praktisert ut fra en ide om at dersom de rike først blir rikere vil de fattige etter 
hvert også få mer (”trickle down” prinsippet). 
Det har vist seg at ”trickle-down” prinsippet ikke har fungert i praksis, kløften mellom 
fattige og rike har økt. De økte forskjellene skaper problemer i begge retninger. At 
fattigdom gir redusert livskvalitet er selvsagt, at rikdom også har negative virkninger 
er kanskje mer overraskende.  Som nevnt fant Max-Neef (1995) empirisk belegg for 
å hevde at når den materielle velstanden når et visst nivå («the treshold point») 
begynner livskvaliteten å falle til tross for økonomisk vekst. I fattige land som ennå 
ikke har nådd terskelpunktet, er det dermed legitimt å påpeke at vekst i forbruk 
og generell vekst i BNP (brutto nasjonalprodukt) er nødvendige virkemidler for å 
overvinne fattigdom. I rike land der vi for lengst har overskredet terskelverdien er 
det reduksjon i produksjon og forbruk som må til. På spørsmål om hvordan vi kan 
bekjempe fattigdom uten vekst, kommer Daly med et selvinnlysende svar: “We 
might have to share!” (Daly 2007). 
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Menneskelig utvikling
Konkurransekraft og vekst, forankret i egeninteresse og materialisme, er kjernev-
erdier i dagens økonomiske system. Det betyr blant annet at tiltak som fører til 
produktivitetsforbedringer, økt konkurransekraft og økt omsetning blir prioritert. 
En slik vekstbasert praksis fører ofte til mange negative virkninger for miljøet.  Som 
alternativ argumenterer den ungarske økonomen og moralfilosofen Laszlo Zsolnai 
for at det er nødvendig å finne frem til et nytt verdifundament som er bevisst og 
respekterer de økologiske og etiske rammene for næringsvirksomhet. 
Zsolnai forklarer økonomisk atferd ved å vise til to ulike faktorer; nytteberegninger 
og moralske hensyn. Utfallet av beslutninger er dermed et resultat av beslutning-
stakerens moralske karakter og den relative kostnaden av etisk atferd. I praksis vil 
det på den ene siden si at i situasjoner der kostnadene ved å opptre etisk er store, 
for eksempel ved at det er store mengder penger involvert, fristes aktørene til å 
sette etikken til side. På den annen side blir den moralske karakteren til aktørene 
svekket i et økonomisk system som fremmer egosentrisme og grådighet. Dermed 
skal det mindre til før aktørene fristes til uetisk handling. Konsekvensen er at da-
gens økonomiske system fører til mer uetisk handling enn et system som bygger 
på fellesskapsverdier og nøysomhet. For å redusere problemene med uetisk adferd 
er det behov for stadig flere juridiske reguleringer.  
Nøysomhet er blitt fremhevet som en viktig verdi av filosofer fra oldtiden og frem til 
moderne tid. Helt fra den greske antikken (epikureerne og stoikerne) har filosofer 
understreket at enkelhet og varig glede i livet går hånd i hånd. I religiøs etikk er 
nøysomhet en åndelig kraft, mens den profane etikk angir rasjonelle grunner for 
at enkelthet bidrar til økt lykke.
Dersom økonomien baseres på nøysomhet, får det mange dyptgripende kon-
sekvenser. Konkurranseøkonomiens vekstfremmende ideologi, som blant annet 
har bidratt til globale klimaendringer, ørkenspredning og redusert biologisk mang-
fold, må i følge Zsolnai erstattes med en økonomi basert på betydelig reduksjon 
av forbruket av naturressurser. Det er derfor nødvendig å stimulere en utvikling 
som fører til en mer nøysom livsstil. Det er ikke materiell rikdom, men kvaliteten 
på sosiale relasjoner som bestemmer lykke. Menneskelige relasjoner og samhold 
gir mennesker en dypere glede og mening, ikke ‘ting’ eller penger, hevder Zsol-
nai. Denne tankegangen har felles trekk med moralfilosofen John Stuart Mill som 
argumenterte for at det er kvalitative forskjeller mellom ulike opplevelser av lykke 
(lavere lyster og høyere lyster, knyttet til henholdsvis kroppslige og mentale gleder). 
Til grunn for etiske handlinger ligger ifølge Mill individets behov for å leve et lyk-
kelig liv. Riktige handlinger søker å gi mest mulig lykke for flest mulige mennesker. 
Langsiktighet og økologisk bærekraft, krever at dagens produksjons- og forbruksnivå 
må reduseres kraftig samtidig som ressurser må omfordeles slik at alle får dekket 
sine grunnleggende behov.
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Næringsliv i lys av økologisk økonomi
De viktigste endringene som må til for å implementere økologisk økonomi i den 
praktiske virkeligheten er ifølge den kanadiske økologen William Rees en overgang 
fra konkurranse til samarbeid, fra egosentrert nyttemaksimering til sjenerøsitet 
og fra materiell velstand til livskvalitet. Gjennom samarbeidsavtaler tar aktørene 
selv initiativ til å finne helhetlige løsninger som ikke er mulige innenfor et marked 
preget av at alle konkurrerer med hverandre. Rees mener en slik endring er mulig 
fordi det for første gang i historien er åpenbart at individuell egeninteresse faller 
sammen med menneskehetens langsiktige kollektive interesser. Siden alle har for-
del av å sikre en livskraftig natur må det være mulig å bli enige om å gjennomføre 
nødvendige endringer. Politikere må vise handlekraft i denne prosessen for å sikre 
at det blir etablert velfungerende globale institusjoner for gjensidig forpliktende 
samarbeid.
I følge den engelske økonomen Richard Welford stiller bærekraftig utvikling krav til 
mer enn det å redusere den negative påvirkningen av naturen, like viktig er tiltak 
som bidrar til rettferdighet og utjevning av forskjeller mellom rike og fattige. Han 
stiller seg derfor kritisk til at bedrifter i den rike del av verden betaler lave priser 
for råvarer og arbeidskraft fra fattige land for å holde prisene nede og profitten 
oppe. Konsekvensen av en slik praksis er at ulikhetene mellom fattige og rike land 
forsterkes. Bedriftenes primære mål vil i dette perspektivet bli å produsere og tilby 
varer og tjenester som dekker menneskenes grunnleggende behov. Bedriftene 
kan også stimulere til menneskelig utvikling blant annet ved å tilrettelegge arbe-
idsoppgaver som gjør det mulig å bruke og videreutvikle individuelle ferdigheter 
og evner til felles beste.   
Welford påpeker at det ikke det er mulig å gjennomføre de nødvendige endringene 
innenfor rammene av etablert økonomisk teori og praksis. Som illustrasjon hevder 
han at det er like usannsynlig at miljø- og samfunnsansvar kan utvikles innenfor 
‘mainstream’ økonomi som det er at ‘løver blir vegetarianere’. 

Verdi og verdighet
Vi står nu ved et veiskille, enten kan vi fortsette i samme spor eller vi kan velge å 
utvikle en økonomi som tjener felleskapets beste. Livskvalitetssamfunnet forut-
setter at vi forholder oss til naturen som et subjekt med verdighet. I stedet for å 
lære om naturen for å utnytte mest mulig ressurser skal vi lære av naturen slik 
at økonomien spiller på lag med prinsippene i økosystemene. At økosystemene 
kjennetegnes av et integrert samspill mellom ulike livsformer som fører til stadig 
fornyelse kan begrunnes ved å vise til at det er en evolusjonær nødvendighet. 
For å snu den uheldige utviklingen er det nødvendig å erstatte strukturer som 
stimulerer egosentrisme og grådighet med strukturer som fremmer rettferdighet, 
likhet og frihet. En ikke-instrumentell tilnærming til næringslivsetikk er nødvendig 
for å håndtere mange de utfordringene økonomien står overfor. Det er med andre 
ord nødvendig å finne frem til et nytt verdifundament som er bevisst og respekter-
er de økologiske og kulturelle rammene for næringsvirksomhet. En slik integrert 
modell forklarer økonomisk atferd ved å vise til at økonomiske beslutninger alltid 
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må inkludere naturens og kulturens iboende verdi. Utfallet av beslutninger er 
dermed et resultat av beslutningstakerens moralske karakter. 

Verditriangelet. Figur 2. 

De tre verdiene må respekteres hver for seg, de kan ikke oversettes til en skala. Det 
vil si at ideen om at alle problemer kan håndteres bare de kommer i bedriftenes 
regnskaper er direkte feil. Skade på naturen kan for eksempel ikke kompenseres med 
økt tilgang på forbruksvarer. En levende kultur må spille sammen med økonomi og 
natur. Balansen mellom de tre verdiområdene er viktig, ingen må få total dominans. 
Problemet i dagens samfunn er at økonomien overstyrer og kommersialiserer na-
turen og kulturen. Legen og filosofen Albert Schweitzer hevdet at viljen til liv ligger 
innbakt i alle individer, økosystemer og hele naturen. Det er derfor viktig å utvikle 
evnen til empati med alt liv. Empati utvikles gjennom øvelse i å oppleve fellesskapet 
med alle livsformer, og å føle seg ett med naturen som en helhet. Etikk basert på 
dialog og refleksjon er motiverende og engasjerende. Den åpner opp i stedet for 
å begrense og stenge igjen. Ansvar forutsetter frihet og frihet forutsetter ansvar.

Beslutninger
Begrepet ‘The triple bottom line’ (den tredelte bunnlinje) viser til sammenhengen 
mellom de tre verdiområdene, økonomi (økonomisk velstand), natur (økologisk 
kvalitet) og kultur (sosial rettferdighet). Begrepet er i dag innarbeidet innenfor så 
vel forskning som praktisk bedriftsledelse. Den tredelte bunnlinje innebærer at 
bedriftens ansvar ikke bare er knyttet til økonomiske verdier, bedriften skal også 
bidra til økologisk kvalitet og sosial rettferdighet. Archie Carroll har konkretisert 
denne tilnærmingen til bedriftens beslutninger gjennom ansvarshierarkiet. 

Økonomi
Grunnlag for velferd

Natur
Grunnlag for alt liv

Kultur
Grunnlag for livskvalitet



18

Ansvarshierarkiet. Figur 3. 

Carroll hevdet at bedriftenes ansvarsområde i tillegg til økonomi omfattet juss, 
etikk og filantropi. Økonomisk ansvar innebærer ifølge Carroll at bedriftene forval-
ter tilgjengelige ressurser slik at det over tid genereres et overskudd, som gir rom 
for juridisk, etisk og filantropisk ansvarlighet. Det vil si at økonomisk lønnsomhet 
begrunnes i målsetninger som ligger høyere i ansvarshierarkiet. Mange av de 
utfordringene vi står overfor i dag skyldes ifølge Carroll at bedriftene prioriterer 
aksjeeiernes lønnsomhetskrav foran de andre ansvarsområdene.
Juridisk ansvar innebærer at bedriftene er forpliktet til å følge lover og regler som 
er vedtatt av myndighetene. Begrunnelsen er at myndighetene definerer spillere-
gler som sørger for at fellesskapets interesser blir ivaretatt, noe som ikke vil skje 
dersom de økonomiske aktørene kun handler ut fra kortsiktige lønnsomhetsbe-
traktninger. Carroll stiller seg med andre ord kritisk til at markedet selv er i stand 
til å gi optimale resultater for samfunnet som helhet.
Etisk ansvarlighet innebærer at bedriftene bør gjøre mer enn det loven krever. De 
bør i tillegg følge samfunnets aksepterte etiske normer og verdier. Carroll påpeker 
at det går et viktig skille mellom ‘knowing ethics’ og ‘doing ethics’. Han argumen-
terer for at etisk ansvarlige bedriftsledere forener de to tilnærmingene gjennom 
praktisering av Aristoteles dygdsetikk. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig å 
velge handlinger som øker den totale nytten (utilitarisme), eller følge gyldige 
etiske prinsipper (pliktetikk), det er i tillegg nødvendig å utvikle medarbeidernes 
moralske karakteregenskaper (dygdsetikk). På det høyeste nivået plasserer Carroll 
filantropisk ansvar som innebærer at bedriftene oppfordres til å bidra til en positiv 
samfunnsutvikling. Filantropisk ansvar kan for eksempel være å støtte ulike kultu-
relle eller sosiale formål. 
Ved å etterleve moralske standarder og aktivt støtte opp om filantropiske prosjekter 
vil bedriftene skape positive relasjoner til omgivelsene som i det lange løp også vil 
være til fordel for næringslivet. Det kan derfor være vanskelig å skille mellom filan-
tropisk motiverte tiltak og handlinger som kun skal bidra til å forbedre bedriftens 
konkurransekraft gjennom forbedret omdømme.

Økonomisk ansvar

Juridisk ansvar

Etisk ansvar

Filantropisk
ansvar
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Kretsløpsøkonomi
Slik situasjonen er i dag, blir tiltak som bidrar til økonomisk vekst som regel pri-
oritert. Derfor kommer økonomien ofte i konflikt med så vel humanistiske som 
økologiske verdier. Både på bedriftsøkonomisk og nasjonaløkonomisk nivå blir 
tiltak som fører til produktivitetsforbedringer, økt konkurransekraft og dermed økt 
omsetning prioritert. 
En del av forklaringen er at vi har stilt oss utenfor naturen og betrakter den som et 
objekt vi ønsker å kontrollere. Kunnskap om naturen gir oss makt til å utnytte stadig 
flere ressurser til menneskelige formål. Resultatet er overforbruk av naturressurser 
som fører til at økosystemenes ”source and sink” kapasitet blir overskredet. 
Kretsløpsøkonomi illustrerer samspillet mellom de tre verdiområdene gjennom tre 
ulike kretsløp. For det første sirkulerer økonomiske ressurser innenfor økonomisk 
sektor. Det vil si at ulike avfallsfraksjoner, papir, plast, metall m.m. blir gjenvunnet 
og brukt på nytt. På denne måten blir det behov for reduserte uttak av naturressur-
ser og det skapes mindre avfall som går tilbake til naturen, ofte som forurensning. 
Kretsløpet mellom økonomien og naturen er tilpasset økosystemenes «source» 
og «sink» kapasitet. Det vi si at økosystemene setter grenser for store mengder 
ressurser som tas ut og hvor mye avfall som kan tilbakeføres uten å gjøre skade. 
Kretsløpet mellom økonomi og kultur viser til enhver form for økonomisk aktivitet 
forutsetter kunnskap og verdier. Det som går tilbake til kulturen er erfaringer. Krets-
løpsøkonomien illustrerer dermed på en enkel måte hvordan de tre kretsløpene må 
samstemmes og de problemene som oppstår dersom økonomien blir dominerende.   

Kretsløpsøkonomi. Figur 4. 

Når fokus rettes mot utvikling av felles mål og verdier er det ikke lengre mulig å bygge på en 
ny-klassisk konkurransemodell, i stedet blir dialogbasert samhandling en nødvendig forutsetning. 

Natur

Økonomi

Kultur

Redistribusjon

Distribusjon

ForbrukProduksjon
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Konklusjon
Tilslutt er det viktig å påpeke at forandringen fra den ny-klassiske til den økologisk 
økonomiske forretningsmodellen ikke kan beskrives som et skifte fra ett trinn til 
et annet. Det er mer relevant å beskrive forandringen som en utvidelse av forstå-
elseskonteksten, der den organiske modellen overskrider den mekanistiske. Dette 
betyr at den økologisk økonomiske forretningsmodellen gir en forståelseshorisont 
som fører til en omtolkning av noen av nøkkelbegrepene i den ny-klassiske forret-
ningsmodellen. Den gjensidige sammenhengen mellom strukturelle endringer og 
utvikling av individuell bevissthet forklarer hvorfor det er umulig å gjennomføre 
systemendringer før menneskene er klare for en slik endring. I dag er det i ferd 
med å utvikle seg en forståelse som går inn i kjernen av problemene og som ska-
per en fortvilelse som er sterk nok til å muliggjøre en overskridende utvikling av 
en fredsskapende økonomi.   
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DEL 2

Økologisk entreprenørskap og 
det nye verdiløftet i skulen - 

metodar og arbeidsmåtar

Jorunn Barane

I dette kapitelet vil eg komma med eksempel og refleksjonar frå undrevisning i faget 
felles Næringsdrift Vg3 og veve dei saman  med erfaringar og seminar i økologisk 
økonomi som er gjennomført i Erasmus + prosjektet (2017-19 ) ved Sogn Jord og 
Hagebrukskule (SJH). I læreplanen for faget er føremålet: Programfaget skal trek-
kje linjer frå historiske tradisjonar for naturhausting via dagens bruk til framtidig 
produktutvikling i ein nasjonal og internasjonal marknad. 
Eg vil knyte an til den nye overordna delen i kunnskapsløftet verdiar og prinsipp 
som skal implementerast i heile grunnopplæringa kommande år, der føremålet er: 
«Opplæringa i skule og lærebedrift skal opna dørar mot verda og framtida og gje 
elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring» s. 4. 
Spørsmålet vert i forhold til Erasmus + prosjektet ved skulen (SJH): Kva slags arbe-
idsmåtar og metodar i økologisk entreprenørskap har vi prøvd ut desse åra? Kva har 
vi lært og korleis skaper vi ei berekraftig framtid gjennom undervisning, danning 
og samspel ? Kva rolle kan skulen ta som samfunnsaktør? 
I samarbeid med Ungt entreprenørskap i fylket, www.ue.no  har elevane i Vg2 dette 
året starta eigne bedrifter i fordjupingsfaget, her skriv Anne-Margit Bråtveit (elev 
Vg3) om korleis det har gått:
“I det nye faget får elevane starte eiga ungdomsbedrift (UB) innanfor kva tema 
dei måtte ynskje. Undervegs får dei god rettleiing frå lærar Marco Neven, som har 
mykje kunnskap om entreprenørskap og økonomi. Ungt Entreprenørskap (UE) er ein 
ideell organisasjon som i samspel med utdanningssystemet, næringslivet og andre 
arbeider for å utvikle barn og unge sin kreativitet, skapar glede og tru på seg sjølve. 
På vidaregåande nivå så er eit av fokusa dei har å la elevane starte og drive si eiga 
ungdomsbedrift. På SJH har det i år vorte starta to av denne typen verksemder!
Lean Green UB er ei av desse. Vg2-elev Jannik hadde lyst til å prøve å dyrke mikro-
grønt allereie før han byrja på SJH. Gjennom marknadshagebønder fekk han høyre 
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at å dyrke mikro-grønt skulle vere ein enkel, billig og lønsam produksjon å starte 
opp med. I haust byrja han med å så nokre frø i glaskarmen på internatrommet sitt, 
men omfanget har no vekse seg så stort at han har flytta inn i skulen sitt veksthus. 
Han sel til lokale restaurantar og privatpersonar gjennom direktesal og REKO-ring, 
og leiker med tanken på å fortsetje bedrifta etter at skuleåret er over, takka vere 
eit godt samarbeid med ein lokal restaurantkunde. 
UB Hage- og frukttrehjelpen tilbyr hageplanlegging og frukttreskjering i og omkring 
Aurland. Vg2-elev Josefine sin interesse for frukttre, og med elev Astrid sin bak-
grunn som landskapsarkitekt gjorde at dei bestemte seg for å starte ei verksemd 
saman. Dei ser begge to moglegheita for å starte eiga bedrift i framtida og det 
å få prøve seg med ungdomsbedrift verka som ei nyttig erfaring. Flyers har blitt 
delt ut på Aurlandsvangen, plakatar hengt opp, sosiale media har dei nytta, og 
lokale kontaktar som til dømes lærarar har vore nyttige i marknadsføringa. Fordi 
ei elevbedrift hovudsakleg handlar om læringsprosessen, har dei valt å donere 10 
% av overskotet til Regnskogfondet. 

Ein må leggje ein del arbeid i å sette seg mål, lage forretningsplan og finne ein måte 
å marknadsføre seg på før ein kjem i gang med det ein eigenleg har lyst til. Men 
det er ein enormt lærerik prosess og arbeidet er verdt det.– Josefine, UB Hage- og 
frukttrehjelpen
Undervisinga er prega av stor elevaktivitet og fridom til å utvikle konsepta. Marco 
legg opp faget slik at elevane kan velje om dei ynskjer undervising og rettleiing, 
eller om dei vil arbeide sjølvstendig med utvikling og drift av eiga verksemd. Jannik 
trekk fram at noko av det beste med faget er at han har lært at det å starte si eiga 
bedrift ikkje er så skummelt og komplisert som ein gjerne skulle tru.” 

Foto: Monica Gjesdal Larsen
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Næringsdrift og økologisk entreprenørskap
I faget Næringsdrift (Vg3) kan elevane velja mellom foredling av lokale råvarer eller 
garden som ressurs, der fellesdelen omhandlar vertskap og verdiar, ressursar og 
moglegheita, marknad og økonomi. Føremålet er å bidra til utvikling av produkt 
og aktivitetar basert på natur og kulturressursar i området. Gje eleven kunnskap 
og inspirasjon ved hjelp av refleksjon, diskusjon og praktisk opplæring til å sjå kva 
som er mogleg. Nasjonale faglege hovudmål er:  
• Å trekke linjer frå historiske tradisjonar, via dagens bruk til framtidig    
   produktutvikling 
• Å bidra til at forståinga skjer innanfor eit bærekraftig perspektiv 
• Å fremme natur- og kulturforståing  
• Å lære å sjå moglegheita for lokal ressursbruk i tråd med trendar og politiske  
   målsetjinga 
 Evner og danning som skal utviklast i faget innafor de nasjonalt rammeverk er:  
• Utvikle evne til å sjå moglegheitar og begrensningar gjennom refleksjon,         
   diskusjon og praksis – og gjennom møte med enkeltbedrifter, institusjonar og      
   personar. 
• Utvikle ferdigheiter som rettleiar og til retteleggjar for ulike målgrupper med  
   ulike behov 
• Utvikle forståing av marknaden og bevisstheit om eigne val 
• Utvikle innsikt i økonomistyring og leiing 
• Utvikle allmenn menneskeleg danning (jfr. generell læreplan) 
Faget har utvikla lokal læreplan og i fellesdelen har elevane arbeida med vertskaps-
rolla, eigne verdiar og visjonar, metodar i stadanalyse og trendar i samfunnet. Hov-
udmålet i fellesdelen har vore økologisk entreprenørskap med spørsmålet: Korleis 
ta leiing i å gjere ein forskjell mot ei berekraftig omstilling og utvikling liten eller 
stor, basert på eigne og staden sine verdiar og potensiale og trendar i samfunnet?
Vi har brukt tittelen økologisk entreprenørskap eller «Ecopreneurship» på engelsk 
fordi skulen har landsline i økologisk landbruk og entreprenørskap handlar om å 
ta leiing: Hensikta er der er å gjera læringsarbeidet meir realistisk og meiningsfylt 
og for eleven å lettare finna vegen og den raude tråden etter utdanninga.  
Vi treng unge menneske som er framtidsretta og kan utfordre det eksisterande, 
finne nye muligheiter og løysningar både på forretningsmessige og samfunnsmes-
sige problem. Det er behov for ei radikal nytenking, nye typar kunnskap, forsking 
og næring. Ja, vi må bryta med etablerte teoriar hevdar Ove Jakobsen over (Del 1)  
arbeida med eit nytt verdigrunnlag forstå den verkelheita vi står inne i og endra 
på systema. 
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Erasmus + prosjekt har som tittel ‘Anvendt metode i økologisk entreprenørskap’. 
Her kjem vi med praktiske døme frå undrevisninga og forslag til arbeidsmetodar 
som vi har prøvd ut. I økologisk entreprenørskap står nettverksbygging og samspel 
sentralt med spørsmål om korleis vi i fellesskap kan formidla ressursar og verdiar 
for å auka verdskapinga i eit område. Ein økologisk entreprenør må utvikle sams-
pelskompetanse, nettverk og kunne skoda inn i framtida, førestilla seg og sjå kva 
som trengs og nettopp arbeida med å konkretisera desse framtidsvisjonane. 
I ei masteroppgåve frå 2014 ved Nord universitet er definisjonen av ein økologisk 
entreprenør «ein som er driven ikkje berre av moglegheitene for forteneste, men også 
av miljømessige og sosiale omsyn» (Lygre et.al, 2014 – s. 5) noko Aksel kjem meir 
inn på i sin del. Dei økologiske entreprenørane kan dermed bli forandringsagentar 
og spydspissar i vidare utviklingsprosessar, også kalla samfunnsentreprenørar. Og 
dermed starta nye prosessar, dialogar og nettverk for å få meir berekraft og økologi 
hjå produsentar og bedrifter, og slik også bidra til omlegging av økologisk økonomi. 
Gjennom fagfornyinga som skal implementerast dei kommande åra har vi no ein 
gylden sjanse til å få implementert overordna del - verdiar og prinsipp meir bevisst i 
forhold til fagplanmåla. Dette er ei anledning som kan gripast til det gode føremål, 
nemleg å utvikle skulen og elevane til å sjå sin rolle som samfunnsaktørar i ei tid kor 
de trengs omstilling på mange plan. Om vi skal få til omstilling og transformasjon 
må vi også i undervisninga arbeide med å styrkje relasjonar og samspel med alt 
levande.  Vi må utvikle forståinga om at i økologien heng alt tett saman i ein tett 
vevnad. Å skapa verdiar er å skapa relasjonar, god dialog og nettverk på alle plan. 

Verdi meir enn nytteverdien og prisen på ei vare i ein marknad
«Verdiane er grunnlag for vårt demokrati og skal hjelpe oss å leve , lære og arbeide 
saman i ei kompleks samtid og i møte med ei ukjent framtid» s.5 
Den nye overordna verdiplattform som regjeringa skal forankre med opp start 
hausten 2020 beskrive dei grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i heile 
grunnopplæringa.  
Vidare står det at den overordna del skal tydeliggjera skulens og læringsbedrifter 
sitt ansvar for danning og utvikling av kompetanse til alle elevar uansett alder. Alle 
som arbeider i grunnopplæringa må la dette grunnsyn prege både planlegging, 
gjennomføring og utvikling av opplæringa. Dette er verdiar som samlar Noreg til 
eit samfunn og er grunnlaget for demokratiet vårt. Verdiar som skal vera sjølve 
grunnmuren i både skule og læringsbedrifter. 
For det første, korleis på alvor prøve å forstå haldningar og verdiar som har ført 
oss i det uføre vi er i dag når de gjeld klima og miljø. Tankegang og haldningar som 
har fått veksa fram dei siste hundreåra der fokuset er og har vore  vekst og økon-
omisk vinning enten de gjeld den enkelte eller fellesskapet. Vi må vera klar over 
at vi heile tida gjer val og prioriteringar ut frå verdiane våre . Verdiane våre styre 
ikkje berre det vi gjer men også det vi ser. Derfor er det viktig at vi gjennomskodar 
og blir bevisst kva verdiar som er blitt  planta inn i oss både heime og på skulen. 
Det må omvelting og kraftig holdningsendring  til for å komma på rett kjøl i dag. 
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Korleis arbeidar vi så med våre eigne verdiar? I faget økologisk entreprenørskap 
Vg3 byrja vi året med å prøva få tak på desse verdiane. Vi arbeidar med å utvikla 
det gode vertskap og kunsten å få folk til å kjenna seg velkomne, og i praksis føre-
bur og gjennomføre ein dag kor vi tar imot andre elevar , flykningar eller andre 
gjester. Korleis tar vi i mot? Kva vil vi formidle og til slutt  reflektere over? Kvifor og 
korleis vera ein god vert? Til slutt kartlegg vi òg våre eigne verdiar og ressursar i ei 
skrifteleg oppgåve. Her kjem refleksjonar frå elevane i etterkant: 

“Det ble en positiv erfaring, og vi var nok heldig med at det var både ungdommer 
og norskelever med en viss erfaring med og interesse for temaet. Det gjorde det 
lett å møte dem med respekt, omtanke og engasjement, tror jeg, sammenliknet 
med om det hadde vært mennesker som ikke viste interesse. 
Det var dessuten en god erfaring å stå ute på et jorde på en gård, å snakke om 
dette temaet. Det er noe med å formidle fra et sted der det er samsvar mellom 
ordene, omgivelsene og det som skjer nettopp på det stedet, i dette tilfellet på en 
gård som drives økologisk der det gjøres tiltak nettopp for å ta vare på og forbedre 
jorda. Og som er til nettopp for å formidle dette ut. Samtidig kunne vi se, føle og 
lukte på den jorda vi snakket om. Sånn sett fikk vi brukt det lokale eksemplet på 
gården til å snakke om noe universelt, nemlig å ta vare på matjorda på generell 
basis. En annen faktor, som jeg nok ubevisst har syntes at har vært viktig, men som 
jeg kanskje ikke hadde kommet på å nevne i denne sammenhengen, er relasjonen 
mellom vertskap og sted.
Det handler nettopp om dette med stedsbasert læring, og at stedet og omgivelsene 
man formidler fra og lærer i faktisk kan ha mye å si. Det handler om et samspill 
mellom stedet og den som opplever det, troverdighet overfor det som formidles 
når dette står i samsvar med omgivelsene, og om følelsene som kan vekkes og 
assosiasjonene man kan få gjennom å formidle og lære noe nettopp der, noe som 
er lokalt, men også universelt.”

Foto: Elin Rømo Grande
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Mange utrykker at dette å skulle formidle sine verdiar er utfordrande og må øvast. 
Det kan vera vanskeleg å stå fram og få utrykt seg, mange kjenner på motstanden. 
Verdiar er ofte både djupe og personlege. Samtidig er vi fornøgde når vi klarar å 
formidle det vi brenn for, det som står hjarte vårt nært. Det krev praktisk øving å 
våge stå fram og utvikle dialogen og ikkje minst øve på å lytte til den andre og klare 
sjå verda ut frå den andre sin ståstad. Fleire av elevane uttrykte at dei var vande 
med å selja ei vare over disk men ikkje representera både seg sjølve og staden. 
Det var nytt og utfordrande. Men står ein støtt i åkeren som eleven over formidlar 
og vert bevisst på relasjonen mellom vertskapet og staden er det kanskje lettare 
å formidle det ein har ein relasjon til enten det er matjod, dyra våre eller planter. 
Kvifor er verdiane så viktige: Har vi utvikla gode relasjonar oss i mellom, til staden 
og alt levande er vi mykje betre rusta til omstilling i møte med framtida hevdar 
Fritiof Capra i boka «The webb of Life» (Jakobsen, Pengevirke 2/2019). 
«Berekraftig utvikling handlar om å verna om livet på jorda og ta vare på behova til 
menneske som lever i dag , utan å øydeleggje for framtidas generasjonar muligheita 
til å dekke deira behov» s. 14. 

Menneskeverdet – ulikheitar må verdsetjast og anerkjennast  
«Skulen skal sørgja for at menneskeverdet og dei verdiane som støttar opp om de, 
legges til grunn for opplæringa og heile virksomheita» s.5
Formålsparagrafen i verdiløftet byggjer på menneskeverdet som ukrenkeleg og 
at alle menneske er like mykje verd, uavhengig av kva som skil oss, sitat vidare:  
Menneskerettigheita har sitt grunnlag i menneskeverdet og er ein viktig del av fun-
damentet for rettsstaten. Det byggjer på universelle verdiar og gjeld uansett kven 
ein er kor ein kjem frå. Vi kan alle oppleve at vi skil oss ut og kjenner oss annleis. 
Derfor er vi avhengig av at ulikskap vert anerkjent og verdsatt. 
 Kvifor er det viktig med refleksjon etter erfaring som i vertskaps oppgåva over  – 
jo for å bli bevisste på eigne haldninga og verdiar. Formålet med reflekterande 
skriving er å utvikle ny kunnskap og ny forståing; å skrive den fram slik eleven gjer 
i vertskapsoppgåva. Reflekterande tekst kan også forståast som tekster der elevane 
retter merksemda mot seg sjølv og sin eigen situasjon. Dette er tekster der elevane 
tenkje-skriv, funderer, vurderer, betraktar og kanskje til og med filosoferer over 
eigne kjensler og eigen utvikling. Formålet med skrivinga er å utvikle eigen identitet 
gjennom å vurdere og å reflektere over seg sjølv og sin plass i verda. Eksemplar på 
denne forma for reflekterande tekster kan være logg, essay, dagbok eller blogg. Å 
utforske inneber at elevane undersøker, diskuterer, analyserer og tolkar kunnskap. 
Oppfatninga av kva som er rett og gale, kan vere ulik frå person til person. Etikk 
handlar om korleis me som menneske for held oss til kvarandre. Det variera innan 
same kultur og mellom ulike kulturar. «Skulen skal bidra til at elevane blir nysgjer-
rige og stiller spørsmål, utviklar vitskapleg og kritisk tenking og handlar med etisk 
medvite» s. 7. 
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I mars 2019 hadde vi i regi av Erasmus + prosjektet( 2017-19) første opne seminar 
med spørsmåla: Korleis kan verdiskaping skje i samspel mellom sosiale, kulturelle og 
økonomiske verdiar?  Saman med elevar, tilsette og inviterte samarbeidspartnarar 
førebudde vi og prøvd ut ulike dialog- og arbeidsmåtar. Dialogforma «Open Space» 
vart nytta på det første seminaret. Metoden som består i at deltakarane utarbeider 
spørsmål som opnar for nye tilnærminga til ei  bærekraftig framtid forankra i høg 
livskvalitet. I staden for å finne nye svar på gamle spørsmål er utfordringa å stille 
nye spørsmål (sjå meir om dialogforma under del 3)
Der fekk alle i oppgåve å lage eit spørsmål som dei vil belysa. Sitat fra elev som 
deltok på seminaret: «i stedet for å komme med ferdig problemstilling som man 
kunne risikere mange ikke var interessert i fikk man heller en dialog med spørsmål 
som angikk de som var tilstede. De var med på å skape innlevelse i diskusjonene 
og en nedenfra og opp-tilnærming (bottom-down) i stedet fra ovenfra og ned (top-
down) også en karakteristikk av økologisk økonomi»
Føremålet og overordna problemstilling var å bidra til å løyse utfordringane som 
ligg i FN sine 17 berekraftmål som krev grunnleggjande omstilling på fleire nivå. 
På eit overordna nivå er det spørsmål om korleis vi samhandlar i den verda vi 
lever i både sosialt, økonomisk og kulturelt og om korleis vi formar vilkåra kring 
dette samspelet. I praksis må løysingane vekse fram ut frå lokale føresetnader, i 
konkrete lokalsamfunn. Vi kom fram til at her vil skulen (SJH)  og elevane vera med 
å bidra med å ta på seg rolla å vera ein lokal utviklingsaktør i økologisk landbruk 
og berekraftig samfunnsutvikling framover. «Etablering og utvikling av dialogiske 
prosessar er sjølve livsnerven i berekraftige livskvalitetssamfunn» sitar Ove Jakob-
sen frå seminaret.  

Korleis ser vi framtida føre oss        
- det som ennå ikkje er, men kan bli til!
«Skulen skal la elevane utfalda skaparglede, engasjement og utforskartrang og la 
dei få erfaringar med å sjå mogeligheita og omsetja ide til handling» s.7
Då må vi ta eit steg tilbake å tenkje gjennom: Kva er det slags blikk vi ser verda 
med og kva ser vi etter når vi skal skape framtid og det nye som vil fram. Korleis 
få tak på det gryande de som kan føra til omstilling og transformasjon i forhold til 
utfordringane me står inne i dag?   
Og på den andre sida, korleis utviklar vi arbeidsmåtar som synleggjer staden sine 
ressursar og potensiale, noko som svara oss der ute, slik at vi kan få auga på det 
«gryande» som prøver å visa seg eller demra for oss i horisonten? 
På nyåret starta elevane i Vg3 å arbeida med å finna sitt eige prosjekt og den raude 
tråden på vegen over i arbeidslivet. Korleis ta leiing i å gjera ein forskjell liten eller 
stor? No kan vi bruke det vi har lært om vertskap, arbeidsmåtar i ressursanalyse 
og intervju for å finna eigen veg under rettleiing. Det er uvant for mange av oss å 
skulla ta leiing. Vi er mest vande med å ta imot kunnskap som vert servert oss frå 
tavla som førelesninga av ulike slag. Så dette skjer ikkje utan motstand og vegring for 
mange, det er ein snuoperasjon som må til i å ta styrestaven i eiga hand.  I det nye 
verdiløftet kallas det ‘å lære å lære’, som skal bidra til sjølvstendigheit og mestring: 
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«Opplæringa skal fremma elevane sin motivasjon, haldningar og læringsstrategiar 
og legge grunnlag for læring heile livet». s.12, 2.4
Refleksjon frå elev etter dialogseminaret: «Det viktigaste var kanskje å høyre 
nye tankar , det er ikkje ofte man høyre snakk om at hele system må endres. At 
man kritiserer normen»  Ein annan elev skriv: «dette er et fokus som appelerer til 
deltakelse og engasjement heller enn passiv venting på at noko skal skje, at noen 
andre skal skape den endring som må skje». Elevane leverer oppgåver og drøftar 
samspelet mellom økologi og økonomi, dei kjem med forslag til framtidige nye 
samspelsordningar som: andelslandbruk, grønsakskassar, foredling av lokale råvarer 
nye produkt og nye tenestar. Nøkkelprinsipp i sirkulær økonomi blir diskutert som 
å: prioritere fornybare ressursar, forlenga brukartida, bruke avfall som ressurs, 
design for framtida, samarbeid for økt verdiskaping og fornya forretningsmodellen 
og ikkje minst om korleis ein må stå ilag å utvikle nettverk i ei tid med omstilling.  
«Livsmestring dreiar seg om og kunne forstå og å påverka faktorar som har betyding 
for eige liv , elevane skal læra å handtere både motgang og medgang, personlege 
og praktiske utfordringa på best mogleg måte» s. 13. 2.5 
Menneskets trong til å skapa si eiga verd gjennom verk og verksomheit ligg djupt i 
vår natur. Nettopp ved å klara lykkast med å realisere våre formande og skapande 
evner, finn vi vi utspring til dei mest bestandige gleder i livet. Gjennom rettleiing, 
forteljingar og ikkje minst motstand snur fokuset. Elevane tar leiarstaven i eiga hand 
og er klare for å dra ut i verda. Mange av elevane har ambisjonar om å inspirere 
og utvikle andre bedrifter til å bli meir økologiske og berekraftige. 

Berekraftsmåla og livslang læring 
« Ei berekraftig utvikling byggjer på forståinga av samanhengen mellom sosiale, 
økonomiske og miljømessige forhold» s. 14 2.5 . Og kva med de kulturelle feltet 
kan også kunst og kultur komma inn å ha ei rolle her? 
Finnes det framtid i fortida spør Marit Akerø i eit essay om håps filosof Ernst Bloch 
(1885- 1978) sine tankar. Bloch er overbevist om at kunst og kultur kan visa veg 
mot ei meir rettferdig verd og at de i vår kulturarv finns mange spor av uoppdaga 
framtidshåp. – håp som kan gje mål og handlingsretning  for vår tid (s.58). Han 
protesterar heftig mot alt som gjer menneske til eit undertrykt og fornedra vesen. 
Nåtida kjenneteiknast ved manglar, fastslår han. Han utviklar kategorien Ennå-Ikkje 
som blir nøkkel begrep i hans filosofi. 
Ennå –Ikkje visar til alt som manglar i nåtida, det som ikkje er å som burde være 
det komplementære. Samtidig peikar det mot framtidige moglegheitar. For det som 
ikkje er kan eingong bli til. I Ennå-Ikkje er ligg moglegheita for ei betre og endra 
verkelegheit. Menneske er uferdig og har ennå ikkje blitt kva de kan vera. Historia 
og naturen er ufullenda og undervegs. Vi er ikkje ferdig skapte og lever i eit slutta 
system som er evig repeterbart, men i ein skapingsprosess der vi lære gjennom 
heile livet frå vogge til grav. «Verkelegheita er ein prosess» fastslår han gang på 
gang (s.59) og vidare korleis denne prosessen skal utvikla seg er avhengig av våre 
håp og handlingsvilje. I dette arbeidet tildeler han kunsten ein sentral rolle. Vi 
lengtar etter noko betre, fantasera og lagar ønskebilete.  Vi planlegg lagar utkast til 
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prosjekt eller organisera oss i kampen mot uredd og ei betre verd. Utopisk tenking 
har håpet som sin kjerne, seier Bloch. I hovudverket hans ‘Das Prinzip Hoffnung’  
skildrar han at dette handlar om eit mål for morgondagen, ein lengsel og eit håp 
om ei meir rettferdig verd kor menneske endeleg har fått oppreist gange og men-
neskeverdet ikkje lenger vert krenka. 
Han løftar omgrepet opp frå å vera ønsketenking til eit etisk anleggjande. Men-
neske må ta utopisk ansvar for ikkje å falla blindt inn i framtida. Å slutte å ønskje 
seg noko som er annleis og betre er katastrofalt, meinar han. Hos Bloch handlar 
utopisk tenking om å sjå framtida føre seg som imaginasjonar som har til hensikt 
å forandra det nåverande i retning av noko betre eller på sitt beste : å skape noko 
heilt nytt. Utopien representerar eit korrektiv til de nåverande faktiske forhold og 
peikar ut mål og handlingsretning. Konkrete utopiar er målretta og handlingsori-
enterte  i samsvar med og forankra i kva som er reelt mogleg. Det må vera noko 
der ute som svara til det utopiske innhaldet i forstillingane våre, på same måte som 
når elevane skal forankra sitt prosjekt, det må kunna gjennomførast i praksis. For 
Bloch dreier dette seg om fred, fridom, brød og menneskeverd. 
FNs berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempa 
mot ulikheit og stoppe klimaendringane innan 2030. Er dette mogleg spør med 
oss sjølve, ikkje utan at vi tar på oss eit utopisk ansvar ser verda føre oss og skapar 
dei nye forteljingane. Det er samspelet mellom dei 17 berekraftsmåla me må sjå 
nærmare på «elevane skal læra samanhengen i mellom dei ulike aspekta ved ber-
ekraftig utvikling» s.14 
I kapittelet verdi og verdigheit (over) skiv Jakobsen « de er med andre ord naudsynt 
å finne fram til nytt verdifundament som er bevisst og som respekterer både dei 
økologiske og kulturelle rammene for næringsverksemda». Han visar til den inte-
grerte modellen som syner at økonomiske avgjersle alltid må inkludere naturens 
og kulturens ibuande verdi. Dei tre verdiane må respekterast kvar for seg , det kan 
ikkje over setjast til ein skala. Ein levande kultur må spela saman med økonomi og 
natur. Balansen mellom dei tre verdiområda er viktig seier han vidare, ingen må få 
total dominans. Problemet i dag er at økonomien over styrer og kommersialiserer 
både naturen og kulturen.
Ph.d. student Tomas Haraldseid som var deltakarar på seminaret, skriv i eit essay 
om samfunnsentreprenører: «Det er viktig å setja verdi på opne kreative prosessar 
fordi de kan gje oss motivasjon og energi til handling. Kreativitet bør ses på som 
improvisasjon ikkje innovasjon, seier han vidare vi må fokusera meir på korleis 
kreativiteten veks fram enn på resultata. Når profitten blir for framtreande taper 
kreativiteten terreng  ein må difor også anerkjenna verdien av opne prosessar som 
ennå ikkje er men kan bli…»

Pedagogisk entreprenørskap 
To studentar ved Norges arktiske universitet har undersøkt fenomenet entre-
prenørskap i skulen. Der nyttar dei omgrepet pedagogisk entreprenørskap, som 
inneber undervisningsmetodar der elevane utviklar og realiser idear utan å nød-
vendigvis gå vegen gjennom bedriftsetablering. 
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Målet er å gjera læringsarbeidet meir verkelegsnært og meiningsfylt, der elevane 
utviklar sine skapande evner og ei kreativ livshaldning. Dei fann at pedagogisk en-
treprenørskap blir fremma som arbeidsmetode som vektlegg aktiv og reflekterande 
læring der elevmedverknad står sentralt, noko som står i samspel med den nye 
verdiplattforma som skal implementerast hausten 2020. Dette er noko dei meinar 
er sentralt i forhold for å etterkomme Ludwigsen-utvalets etterlysing av djupne 
læring, i utredninga av «Framtidas skule»  2015.
Der skal elevane få anledning til å nytte eigne erfaringa som grunnlag for ny 
kunnskap og utvikling, og slik arbeide med ulikt innhald mot same kompetansemål. 
I tillegg vektleggjast samarbeid mellom skule og lokalsamfunn , arbeidsliv og andre 
relevante nettverk. Deira funn er at entreprenørskap og kjennskap til regjeringa si 
satsing på feltet er lite kjent i skulen. Lærerar utrykkte mangel på tid og økonomi 
som årsak; dei ville så gjerne, men kjem ikkje i gang. Elevane på si side utrykker eit 
sterkt ynskje om meir variert undervisning. Dei seier de er lite rom for medverknad 
som igjen føre til å dempar deira undring og refleksjon. 
Små justeringar og nytenkjande metodar i undervisninga kan gjæra ein stor forskjell  
for elevane sitt læringsmiljø og læringsutbytte. Kva med å prøve ut «Open Space» 
dialogforma der elevane sjølve får definert spørsmåla sine. Og deretter få rettleiing 
i å relatera dei til overordna mål i fagplanane og den nye verdiplattforma? 

Vangen og verdiskapande sirklar
Her kjem døme frå ei av oppgåvene i Vg3 som omhandlar verdiskaping kring 
foredling av økologiske eple i Aurland. Der har elevane sett føre seg det som ikkje 
ennå er i dag, og korleis dette kan bli ein realitet.  

Foto: Elin Rødmo Grande
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I denne oppgåva brukar elevane intervju og kartlegging av staden sine ressursar 
som arbeidsmetode, ser på eigar strukturar berekraftig økonomi og utvikling av 
nytt samspel nye koplingar og idear. Elevane syner allereie i starten av oppgåva sitt 
samfunnsengasjement. Problemstilling til dei tre elevane er definert slik: 
I seinare tid har tal på bønder i Aurland har gått ned. Ein av grunnane til dette er at 
det å dyrke gras til fôr er ikkje veldig lønnsamt, da det er mykje bratt og tungdriven 
areal i kommunen.  Som  motvekt til denne utviklinga ynskjer vi å inspirere bønder 
til nye driftsformer  som kan auke areal i drift og lokal verdiskaping. Korleis kan vi 
få bønder til å omstille seg til nye driftsformar? 
I denne oppgåva tek vi for oss korleis vi ved bruke av økologisk entreprenørskap kan  
auke verdi og omsetning av økologiske eple i Aurland.  Eit ledd i dette er å greie ut 
om det er mogleg å ta i bruk det gamle Frukt- og Kjølelageret på Vangen. Eit tomt 
industribygg som ”alle” ynskjer skulle vore i bruk, men ingen evner å gjere noko 
med det. Hvordan kan dette bygget bli omgjort til eit senter for lagring og videre 
foredling av lokalproduserte eple? 
Å gjøre om et problem til en mulighet ved å foredle vi har tenkt på muligheter 
innen syltetøy, saft, bakst, vin og cider. Ideen bak det hele er å få mer ut av noe 
vi ser på som et problem, nemlig klasse 2 epler. Dette senteret kan bli formidler 
av gode, sunne produkter til en overkommelig pris. Og om vi klarer det, vil dette 
kanskje skape en ringvirkning i bygda, flere vil kanskje da legge om til økologisk, 
siden vi kan gi en bedre pris, og det vil være i nærområdet. Miljøaspektet er også 
med i tankegangen, siden vi i hvert fall sparer ett ledd med transport. Potensiale 
for denne tjenesten/produktet: 
• Økt verdiskapning og arbeidsplasser
• Øke miljøet og interessen for frukt og bær i Aurland
• Mer areal i bruk, spesielt de tungdrevne jordbruksområdene 
• Sosialt tilbud i sentrum

Verdiskapande sirklar. Figur 5. 
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Dei skriv videre: “Håpet er selvsagt å få med flest mulig, for da å danne et selskap 
som fungerer godt og holde liv i bygget, kaia, selve Aurlandsvangen og miljøet i 
sentrum. Og som fungerer godt nok til å henge med i utviklingen når det gjelder 
produksjon og utvikling. Vi kommer med ideer til bygget, men det er først og fremst 
bøndene og lotteierne som skal bestemme. Og det kan man få ved å kartlegge 
behovet.”
Elevane i denne oppgåva tar på seg ei samfunnsoppgåve ved å leggje til rette for 
både nye initiativ og danne nye sirklar. Målet er å lage eit bredt nettverk med 
kontaktar, nye lokalar, nye varer, nye arbeidsplassar og nye møteplassar for lokale 
innbyggarar. Dei beskriv også prosessen framover i forhold til realistisk steg og 
utvikling. 
Dette er tre år sidan no. I dag i ferd med å bli ein realitet; det dei har sett føre seg 
i forhold til staden og samfunnet lokalt. Dei skriv: “På sikt kan dette gjere det både 
lettare og meir lønsamt for bonden å omsetje varene sine, samtidig som ein skapar 
grobotn for eit kompetent og inspirerande fagmiljø med jordbruksskulen som base”. 
Dette kan relaterast til figur 3 og modellen til Jakobsen om kretslaupsøkonomi der 
han skriv at når fokuset rettast mot utvikling av felles mål og verdiar, er det ikkje 
lenger mogleg å byggje på ein ny-klassisk konkurransemodell. I staden vert dialog-
basert samhandling ein naudsynt føresetnad. Økologisk økonomi er ein organisk 
modell som handlar om å utvida forståinga til å skape verdiskapande sirklar slik 
også modellen i elevoppgåva syner. 
Vår siste samling i Erasmus prosjektet vert på Aurlandsvangen og ved Kjølelageret , 
der tema for de opne seminaret er: ‘Framtidsmotiv gjennom handtverk’. Der skal vi 
siste veka i september førebu ulike verkstader som vi skal gjennomføre og prøvast 
ut. Deretter vert det utstilling og refleksjon. Der skal vi leita etter framtidsmotiv 
gjennom ulike materialar og handverk lokalt, med inspirasjon frå Aounghus Gordon 
og Ruskin Mill Educational Trust i England. Både Vg3 elevane våre, ungdomskulen 
og lokale er inviterte til ope seminar. 

Nyttige nettadresser: 
Sogn Jord- og Hagebruksskule: www.sjh.no 
Om Erasmus+ prosjektet: www.sjh.no/kurs-og-oppdrag/erasmus, 
Lean Green UB: www.facebook.com/leangreenub, 
UB Hage- og frukttrehjelpen: www.hageogfrukttrehjelpen.wordpress.com Ungt entreprenørskap: 
www.ue.no 
www.hawthornpress.com/books/education/creative-place-based-environmental-education/
Overordna del - Verdiar og prinsipp for grunnopplæringa www.regjeringen.no/contentassets/37f-
2f7e1850046a0a3f676fd..
Pedagogisk entreprenørskap www.utdanningsnytt.no/a/146100.  
Ruskin Mill Educational Trust: www.rmt.org

Fritiof Capra i boka «The webb of Life» (Jakobsen, Pengevirke 2/2019) 



33

DEL 3

Demokrati, dialog,                         
metodar og aktiv deltaking

Vivi Storsletten og Ove Jakobsen

Innledning
Kompleksiteten i de globale utfordringene oppfordrer oss til å stille spørsmål som 
åpner for radikale løsninger. Løsninger som sikrer helhet og langsiktighet forutset-
ter samhandling mellom gjensidig avhengige aktørgrupper. Kunnskap om hvordan 
komplekse utfordringer kan løses gjennom kommunikativ samhandling vil bli stadig 
viktigere i fremtiden. Ny kunnskap forutsetter at det stilles spørsmål ved etablert 
teori og etablerte metoder. I dette kapitlet skal vi se nærmere på hvordan aktiv 
deltakelse gjennom ulike dialog prosesser kan bidra til å skape liv i nærdemokratiet. 
I stedet for å skape vekst gjennom konkurrere vil det i fremtiden bli lagt mer vekt 
på å utvikle kvalitet ved å legge til rette for dialog og samhandling. Vi ser nærmere 
på ulike metoder for dialog som alle åpner for samspill mellom ulike perspektiver 
og synsvinkler.  
Gjennom dialogisk samspill vil vi utforske hvordan en annen økonomisk logikk 
kan løse problemene vi kjenner på i det rådende paradigmet. Dialogsamfunnet 
åpner for kreativitet og frihet under ansvar. I stedet for å skremme med at dras-
tiske endringer er nødvendig for å unngå katastrofe, åpner dialog og samhandling 
for positive fremtidsbilder som gir energi og retning i aktualiseringen av samfunn 
som skaper fred mellom mennesker og natur, mennesker imellom og i det enkelte 
menneske. Erfaringer fra flere dialogmøter i flere kommuner blant andre Aurland, 
Jondal, Gildeskål og Henningsvær viser at dialog er en virksom metode for å skape 
endringsprosesser som er forankret i befolkningen. Utfordringen er å fylle rom-
mene for dialog med kritisk refleksjon over ideer og visjoner for fremtiden. En 
viktig forutsetning for å lykkes er at deltakerne har vilje, mot og energi til å være 
med å skape fremtiden og dermed bli medansvarlig.  
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Dialog
Dialog (av de latinske ordene dia og log betyr igjennom samtale) viser først og fremst 
til en samtale mellom to eller flere personer. Dialog er en løpende meningsutvek-
sling som har til hensikt å skape forståelse og å utjevne motsetninger. Dialog kan 
også være en kommunikasjonsprosess som setter søkelys på kollektiv tenking og 
læring. Dialog er en samtale der målet er å forstå andre mennesker. En god dialog 
forutsetter evne og vilje til å lytte på flere plan, og å være åpen for overraskelser og 
forandring. Dialogiske prosesser gir åpning mot det ukjente, utvider i stedet for å 
begrense, inkluderer heller enn å splitte opp og legger grunnlag for synergieffekter. 
Forutsetningen for dialogisk kommunikasjon er at deltakerne er åpne og villige til å 
lytte aktivt til ofte motstridende perspektiver for å komme frem til felles forståelse 
som overskrider den enkeltes innsikt. Målet med dialogisk kommunikasjon er å 
utvikle felles forståelse, ikke å overbevise, kontrollere, manipulere, overtale eller 
påvirke de andre. Dialog kan dermed beskrives som en strøm av utsagn som gir 
grunnlag for kreative utviklingsprosesser som bidrar til å forme et helhetlig bilde 
av virkeligheten. Dialog stimulerer aktive relasjoner mellom mennesker og bidrar 
til å styrke gjensidig forståelse og forbedre kvaliteten på menneskelige relasjoner. 
Praktisering av dialog er viktig for å skape energi og retning i samfunnsutviklingen. 
Dialog er dermed en nødvendig forutsetning  for å skape  dynamiske prosesser der 
alle blir medskapende og medansvarlige. Dialog kjennetegnes også ved gjensidighet 
og respekt for hverandres ulikheter. 

Overtale eller overbevise
Dialog blir ofte beskrevet som alternativ til debatt, diskusjon og forhandling. Mens 
deltakere i en dialog forsøker å forstå den andre er deltakere i en debatt mer 
opptatt av å vinne over motparten ved å bruke hardtslående argumenter og ved 
å sette ting på spissen. I en debatt blir det forutsatt at deltakerne er uenige om 
hva som er sant, eller hvilke handlinger som er riktige. De ulike partene forsøker å 
påvirke hverandre i retning av egne oppfatninger gjennom språklige argumenter. I 
en debatt er det viktigere å få rett enn å finne frem til det som er rett. En diskusjon 
kjennetegnes av at det stilles krav til saklighet og relevans, en dialog åpner i tillegg 
for personlige ytringer og personlige fortellinger der følelser inngår som naturlige 
deler. I forhandlinger brukes ulike virkemidler for å komme til enighet om praktiske 
løsninger på definerte spørsmål eller problemer. I dialoger handler det mer om å 
belyse et felles tema for å oppnå økt innsikt eller forståelse. Dialog som fortellinger 
blir ofte forbundet med sokratiske dialoger, slik de er blitt fremstilt av Platon. Pla-
ton skiller mellom det å overtale og det å overbevise. Han beskylder retorikerne 
(talekunstnere) for å overtale tilhørerne i et jeg-det forhold gjennom fremføring 
av tro og ubegrunnede meninger på en forførende måte. Den som overtaler er 
ikke interessert i å endre mening. Overbevisning skjer i et jeg-du forhold gjennom 
sikker kunnskap og logiske argumentasjonsrekker der målet er å komme frem til en 
felles forståelse av et saksforhold. Overtalelse viser til enveis kommunikasjon der 
deltakerne blir redusert til objekter. Overbevisning skjer gjennom dialog der alle er 
subjekter. I de senere år har dialog vært et sentralt tema innenfor flere retninger 
innenfor filosofi, pedagogikk, psykologi og sosiologi. Dialog er etter hvert også blitt 
et sentralt tema innenfor økonomi, organisasjon og ledelse. 
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Helhetlige løsninger
I motsetning til diskusjon, der problemstillinger brytes ned til sine enkelte faktorer 
søker dialogen helhetlige løsninger. Alle blir vinnere i en dialog fordi alle utvikler 
økt innsikt og forståelse. Gjennom dialog kommer skjult kunnskap til overflaten 
og det blir mulig å utvikle felles kulturell forankring for forståelse og løsning av da-
gens utfordringer. Alt som blir sagt har røtter i erfaring, kunnskap, forståelse, tro, 
meninger. Ved å flytte fokus fra konflikt og konkurranse til samarbeid, partnerskap 
og inkludering bidrar dialog til å styrke samholdet og dermed energien i samfunnet. 
Forutsetningen for å skape gode dialoger er at deltakerne aksepterer at ingen vet 
alt og at alle har noe å bidra med. I følge Holbæk-Hanssen kan vi gi opp drømmen 
om at et enkelt menneske kan ha oversikt og kontroll. Bare samspill mellom men-
nesker med forskjellig erfaring kan gi den nødvendige utfyllende forståelse. Det er 
derfor alltid viktig å spørre om noen kan bidra med å kaste lys over saken gjennom 
et avvikende perspektiv. Mangfold er en forutsetning for en god dialogisk prosess, 
vel og merke, mangfold uten hierarki, alle stiller likt. En annen forutsetning er at 
den som snakker blir hørt og at den som lytter hører hva som blir sagt. I en dialog 
er det også viktig å gi rom for refleksjon, det vil si å tenke over hva som blir sagt 
og hvordan vi oppfatter det som blir sagt. Det er tre former for lytting; 
• Lytte til en annen person, 
• Lytte til egen tolkning av det som blir sagt og 
• Lytte til den felles forståelsen som utvikles gjennom dialogprosessen. 
I en slik prosess er tankene bak ordene sentrale. Dialogiske prosesser som fører til 
ny innsikt som rører ved den enkeltes grunnleggende samfunnsforståelse påvirker 
individuelle og kollektive handlinger.

Ulike former for strukturert dialog
Gjennom utvikling av dømmekraft og dialogkompetanse blir deltakerne mer bevisst 
egne og andres verdier og holdninger. Helhetlig forståelse blir utviklet gjennom 
innsikt i mange perspektiver og argumenter. Dialogen forløper som en gruppepro-
sess hvor deltakerne sammen, basert på egne erfaringer behandler spørsmål som 
er av interesse for alle i gruppen. Dialog stiller ingen krav til forkunnskaper, den 
bygger kun på refleksjon over egne og andres erfaringer. På denne måten bidrar 
dialog til å tydeliggjøre konteksten for tolkning av mening. Dialogen beveger seg 
mellom to nivåer; konkrete erfaringer og abstrakt refleksjon. Utgangspunktet er 
levd liv og ikke lest teori. 
For å oppnå de beste resultatene er det viktig å velge en dialogmetode som 
passer til de utfordringene vi står overfor. I det følgende gjør vi rede for fire ulike 
dialogmetoder som egner seg til ulike formål men som likevel har mye til felles. I 
en sokratisk dialog nærmer man seg for eksempel svaret på et allment spørsmål 
gjennom det konkrete og selvopplevde, for deretter å komme til enighet om en 
ny felles forståelse. Open Space egner seg til situasjoner der utfordringen ikke er 
å finne nye svar på gamle spørsmål, men å utvikle nye spørsmål som åpner for 
nye innfallsvinkler til handling. Styrken til Kafedialog er at tilrettelegger definerer 



36

spørsmål som en ønsker svar på. Ved å invitere deltakere med ulik bakgrunn sikrer 
en at mange perspektiver er representert. Refleksiv dialog er tilpasset problem-
stillinger der en gjennom refleksjon over egne og andres utsagn utvikler en ny 
kontekst eller forståelsesramme for å forstå ulike utfordringer.  

Sokratisk dialog 
Sokratisk dialog er en formell metode hvor en gruppe (5-30 personer) veiledet 
av en tilrettelegger, finner et presist svar på et generelt spørsmål (f.eks. “Hva er 
lykke?”, “Hva er integritet?”, Hva er bærekraft?, Hva er en livskraftig kommune?, 
etc.). Gjennom praktisering av Sokratisk dialog slik Leonard Nelson (2010) utviklet 
metoden er målet å komme frem til en presis definisjon av et begrep, fenomen 
eller spørsmål som gir grunnlag for konkret handling.

Hva er viktig i en Sokratisk dialog? 
Prosessen i en Sokratisk dialog er like viktig som svaret. Metoden skiller seg fra 
andre dialogmetoder ved å sikte mot gruppebeslutninger ved konsensus. Fordi 
Sokratisk dialog hverken er debatt eller diskusjon finnes det ikke vinnere og ta-
pere. Alle stadier i prosessen skal ende med konsensus. Det vil si at alle relevante 
spørsmål, tvil, innsikt, observasjon og innvendinger blir vurdert av gruppen som 
helhet, helt til alle er tilfreds med resultatet.
Sokratisk dialog søker konsensus gjennom søkelys på et felles tema, eller spørsmål. 
Dialogformen krever tålmodighet, toleranse, oppmerksomhet, gjennomtenkning 
og dannelse. Følelser og engasjement skifter gjennom gruppedynamikken i løpet av 
en Sokratisk dialog. Når deltakerne i en Sokratisk dialog blir engasjerte er det viktig 
at de er seg bevisst at de ikke deltar i hverken en debatt, eller et komitemøte. Dial-
ogen setter søkelys på et felles tema som alle har interesse av å belyse best mulig.  
Det er tre nivåer i en sokratisk dialog. For det første, dialogen selv, for det andre, 
den retningen dialogen tar og for det tredje, en meta-diskurs om reglene som styrer 
dialogen. Tilretteleggeren spiller ingen rolle på det første nivået, tilretteleggeren 
transkriberer bare det som blir sagt. Tilrettelegger kommer sterkere inn på det 
andre nivået der han/hun kan spille inn forslag til hvordan uklarheter kan løses. 
På det tredje nivået har tilretteleggeren en viktig funksjon. Tilretteleggeren er an-
svarlig for å svare på spørsmål vedrørende reglene for å komme frem til enighet. 
Tilretteleggeren for en Sokratisk dialog har samme funksjon som en dirigent i et 
orkester, dirigenten har ingen egen stemme men har ansvaret for å holde proses-
sen i gang og på riktig måte. 

Prosessen i en Sokratisk dialog
En Sokratisk dialog har en veldig tydelig struktur, som kan sammenlignes med for-
men på et timeglass. Den er bredest på toppen og i bunnen, og smalest på midten. 
Man begynner på toppen, med det universelle spørsmålet under vurdering (for 
eksempel “Hva er livskvalitet?”). Hvert medlem av gruppen blir deretter bedt om 
å fortelle en episode fra sitt eget liv som illustrerer det aktuelle temaet. Gruppen 
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kan fritt be fortelleren om å utdype eksemplet for å øke forståelsen og relevansen 
av den aktuelle erfaringen. Fortellingene bør være så enkle som mulig, avgrenset 
i tid og rom. Selv de enkleste fortellinger gir grunnlag for betydelig kompleksitet i 
den påfølgende dialogiske analysen.
Gruppen velger deretter å fordype seg i en av fortellingene. Den valgte fortellingen 
blir utforsket gjennom spørsmål og utdypende svar. Tilretteleggeren transkriberer 
hovedpunkter i det som blir sagt på en synlig måte slik at gruppen har en skriftlig 
“historie” som den kontinuerlig kan konsultere. Gruppen må da bestemme nøyak-
tig hvor i eksemplet den generelle forklaringen på spørsmålet er. For eksempel 
hvis spørsmålet er “Hva er livskvalitet?”, så må gruppen bestemme hvor kjernen i 
fenomenet livskvalitet ligger i det bestemte eksemplet. Deretter må gruppen be-
stemme seg for en definisjon av «livskvalitet» som beskriver hovedpunktene i det 
som er blitt sagt i dialogen. Gjennom denne definisjonen er prosessen kommet 
frem til det smale delen av timeglasset.
Deretter utvider dialogen seg igjen. Definisjonen fra hovedeksempelet blir brukt 
på hvert av de andre eksemplene, som er oppsummert i stikkordsform, transkrib-
ert og tilgjengelig for hele gruppen. Hvis definisjonen er entydig og universell, så 
passer den til hvert av eksemplene, hvis ikke, må definisjonen endres ut fra den 
nye innsikten.
I sluttfasen, på bunnen av timeglasset, blir gruppen enige om en ny generell 
definisjon basert på kritisk vurdering av de nye innspillene som fremkom gjennom 
de øvrige eksemplene. 

Hvordan forberede seg til en Sokratisk dialog
Du trenger ikke å være en filosof, eller ha filosofiske kvalifikasjoner, for å delta i en 
Sokratisk dialog. Forutsetningene for en vellykket dialog er at deltakerne forteller 
autentiske historier basert på egne erfaringer. Formålet med dialogen er å heve 
de individuelle erfaringene opp til et felles nivå der kjernen i eksemplene kommer 
tydelig frem. Det er ikke lov å referere til autoriteter eller ferdige definisjoner. 
Henvisning til publiserte arbeider er ikke tillatt i en Sokratisk dialog; referanse til 
konkret personlig erfaring er det eneste som teller og det er tilstrekkelig for nå 
målet med den sokratiske dialogen. Det valgte spørsmålet skal med andre ord 
ikke besvares med å sitere filosofer som Nietzsche eller Feyerabend, men ved å 
undersøke deltakernes egne erfaringer. Det er derfor viktig at alle kommer til ordet 
i løpet av dialogen. Uavhengig av posisjon eller status har alle erfaringer, og alle 
kan tenke selvstendig. Dialogen er en symfoni, ikke en solo prestasjon. Den beste 
forberedelsen til en Sokratisk dialog er dermed å stille med et åpent sinn, og et 
godt eksempel (hvis spørsmålet er kjent på forhånd).

Erfaringer
Våre erfaringer med Sokratisk dialog er at metoden engasjerer og at det er lett å få 
frem fortellinger som belyser ulike sider ved det valgte spørsmålet. Utfordringen for 
tilretteleggeren er å holde orden på alle fortellingene og sørge for at stikkordene 
som skal belyse spørsmålet blir vist på en tavle eller en projektor samtidig som 
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dialogen holdes i gang. For å klare begge oppgavene er det hensiktsmessig at det 
er to tilretteleggere i aktivitet ved en Sokratisk dialog. 
En annen erfaring vi har gjort er at deltakerne ofte savner forslag til konkret handling. 
I følge Nelson ender en Sokratisk dialog med en generell definisjon spørsmålet. 
For å svare på denne utfordringen har vi innført et nytt ledd i prosessen. Vi spør 
deltakerne hvordan definisjonen kan konkretiseres gjennom handling, eller hvordan 
mener de resultat i den Sokratiske dialogen kan omsettes i praksis.  

Open Space
Open Space er en dialogmetode som ble utviklet av Harrison Owen (2008) på 
1980 - tallet. Owen oppdaget at når han deltok på seminarer og konferanser med 
foredrag og paneldebatter, var det kaffepausene som var mest spennende. Han 
tok dette på alvor, og utviklet en målrettet metode inspirert av og organisert som 
en lang «kaffepause». Metoden fikk navnet «Open Space», fordi kaffepauser som 
regel foregår i store rom der det spontant oppstår grupper som snakker om ulike 
temaer. Metoden kan brukes for grupper på 5 - 1000 personer, og brukes i dag i 
mange land over hele verden. Open Space blir blant annet benyttet av Transition 
Town bevegelsen. 
Open Space kan tilpasses ulike sammenhenger og er anvendelig i de fleste typer 
endrings- og utviklingsarbeid. En forutsetning er at personer med posisjoner høyt 
oppe i hierarkiet er villige til å gi slipp på makt ved slippe løs kreftene i organisas-
jonen og tillate delaktighet fra alle medarbeidere. 
I Open Space gis deltakerne det fulle ansvaret for å gi dialogen et innhold. Handlings-
rommet er definert gjennom de forutsetningene man blir enige om i forberedelsene. 
Strukturen i møtet gir tydelige rammer for møtet. Deltakerne får oppleve hvordan 
det er å samarbeide i et selvorganiserende system basert på selvstyrende grupper. 

Hva er viktig i en Open Space dialog?   
Open Space egner seg dersom det finnes en utfordring der det ikke finnes klare svar. 
Det vil si i situasjoner med stor kompleksitet og mange divergerende perspektiver. 
Dersom temaet engasjerer og deltakerne ønsker å bidra til å finne løsninger som 
kan gjennomføres i praksis ligger alt til rette for en vellykket Open Space dialog.  I en 
Open Space dialog er det deltakernes egne spørsmål som står i fokus. Deltakerne kan 
velge hvilket spørsmål de ønsker å samtale om og det er lov å bevege seg mellom 
ulike spørsmål, akkurat som i en kaffepause. I prinsippet varer dialogen så lenge 
deltakerne selv vil. I praksis vil det være bestemt når deltakerne samles i plenum 
etter gruppesamtalene. Den som stiller spørsmålet har ansvaret for å organisere 
samtalen og skrive et resymé av det som blir sagt.  Et viktig poeng i en Open Space 
dialog er at den som stiller spørsmålet og som summerer opp resultatene også er 
ansvarlig for å følge opp det gruppen ble enige om i praktisk handling, og invitere 
til oppfølgingsmøter. Det forutsetter at nødvendige ressurser blir stilt til rådighet. 
Owen påpeker i den forbindelse at “The fastest way to kill a good idea is to send 
it to the Executive Committee”.
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 Prosessen i en Open Space dialog 
Oppdragsgiver utformer et overordnet formål med dialogen i samarbeid med til-
retteleggerne. Forutsetninger, formål, handlingsrom og rutine for oppfølging blir 
bestemt på forhånd. Dialogen innledes med en orientering om tema og struktur. 
En Open Space dialog krever en tidsramme på 4 - 6 timer. Dersom dialogen om-
fatter konkretisering av prosjekter og myndighet til personer som er ansvarlige 
for å gjennomføre prosjektene vil dialogens varighet strekke seg over mer enn en 
dag. Etter 14 dager arrangeres et oppfølgingsmøte for å høre hvordan prosessene 
fungerer. Det er viktig å ha en plan for hvordan Open Space dialogen følges opp 
over tid. På oppfølgingsmøtet gjennomføres den første vurderingen av prosessen. 
4 - 6 måneder etter at Open Space dialogen ble gjennomført arrangeres det siste 
oppfølgingsmøtet. Hensikten er å bestemme hvordan arbeidet skal føres videre. 
Her vurderes også effekten av det som har skjedd i prosessen, noe som gir viktig 
informasjon for det videre arbeidet.
Det begynner med at deltakerne sitter i en sirkel. Det å sitte i sirkel fremmer kom-
munikasjon og jevner ut forskjeller i for eksempel utdannelse, etnisitet, økonomi, 
kultur, sosial posisjon og kjønn. Tilretteleggeren ønsker alle velkommen og beskriver 
tema for dialogen og selve prosessen. Alle får i oppgave å lage et spørsmål som de 
ønsker å belyse. En etter en gå frem i sirkelen forteller gruppen om spørsmålet, 
skriver spørsmålet og navnet sitt på et ark som blir hengt opp på veggen. Når 
spørsmålene er formulert og hengt opp på veggen kan deltakerne fritt velge hvilket 
spørsmål de ønsker å være med på. Hvis noen spørsmål er veldig like kan de slås 
sammen, og dersom noen spørsmål får veldig mange deltakere kan de deles opp 
i mindre grupper.  

Hvordan forberede en Open Space dialog
Av praktiske utstyr trenges det tape, A4 ark, post it lapper og tusjer til å skrive med. 
I rommet må det være vegger der det kan henges opp A4 ark og post it lapper. 
Rommet må være stor nok til at deltakerne kan gå rundt og studere informasjonen 
som henges opp på veggene. Prosessen er selv-organiserende, det finnes ingen 
leder. I følge Owen virker Open Space fordi; “self-organizing works”. 
Owen sier i tillegg at deltakerne må være mentalt tilstede, de må tilstrebe å være 
så autentiske som mulig og de må slippe seg løs i samtalene. Han sier videre at de 
som er til stede er de som skal være tilstede, med andre ord aldri at det er noen 
som mangler, eller som burde vært med. Det som skjer i prosessen er det som 
kunne skje og samtalene avsluttes når de er ferdige. 

Erfaringer
Vi har praktisert Open Space i en rekke ulike organisasjoner og lokalsamfunn og 
erfaringene er at metoden fungerer og at deltakerne er kreative i første del der 
spørsmål formuleres og presenteres. Organiseringen i samtalegrupper skjer gjennom 
selv-seleksjon, den som har stilt spørsmålet samler de som ønsker å være med og 
finner et rom eller et sted utenfor lokalene der de samles for å belyse spørsmålet. 
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Oppsummeringen i plenum går også veldig bra med interessante kommentarer 
og kritiske spørsmål. Utfordringen med Open Space er oppfølgingen, i de tilfellene 
der prosessen i ettertid blir evaluert i to runder oppnår bedre resultater enn der 
prosessen slutter etter første samling.   

World Cafe Method (på norsk; Kafe dialog)
Metoden er utviklet av Juanita Brown og David Isacs. Kafedialog bygger på ideen 
om at de beste samtalene foregår ved kafebord der mennesker beveger seg rundt 
og møter nye mennesker. Lokalene bør i størst mulig grad lede til en opplevelse av 
å være på en virkelig kafé. Bordene bør være pyntet med blomster og det kan være 
musikk i bakgrunnen. Det bør også være muligheter for deltagerne til å forsyne seg 
med noe å spise eller drikke. I stedet for servietter utstyres bordene med tusjer 
og ”post-it” lapper. På papirdukene oppfordres deltakerne til å skrive og rable ned 
tanker og ideer underveis i prosessen. Dermed kan nye deltagere se hva de tidligere 
gjestene har tenkt, sagt og skrevet. Papirduk og ”post-it” lapper fungerer på denne 
måten som en form for felles hukommelse. Erfaringene tilsier at dialogen fungerer 
best dersom det er mellom 3 og 6 deltakere i tilegg til kaféverten ved hvert bord. 
Kaféstemningen bidrar til lette samtalen. Dersom kafekonseptet slippes løs kan 
resultatet bli at alle snakker i munnen på hverandre. For å skape en viss orden skal 
det derfor være en kafevert ved hvert bord. Noen er mer streng på å overholde 
regler for å sikre at alle kommer til ordet og at alle er med på dialoger vedrørende 
alle spørsmål, andre lar samtalen løpe mer fritt.  

Hva er viktig i en kafedialog
Kafedialog er spesielt egnet for drøfting, evaluering og utvikling av spørsmål hvor 
det er flere berørte parter som representerer ulike interesser. Formålet med en 
kafedialog kan også være å bevisstgjøre deltakerne omkring egne og andres verdier 
og virkelighetsoppfatning, uten å ha konkrete handlingsmål. Et bærende prinsipp 
for en kafedialog er at deltakerne respekterer og overholder generelle krav som 
for eksempel at alle stiller likt og har like muligheter og rettigheter til å delta og 
bidra med ytringer. De som bekler rollene som tilrettelegger (hovmester), kafévert 
og deltaker bør være godt forberedt. Kafevertene bør derfor utvelges på forhånd 
og gis en kort innføring i hvilke oppgaver rollen skal ivareta.  Kafevertens viktigste 
utfordring er å lede dialogen inn mot problemstillinger og mål uten at det virker 
begrensende på kreativiteten. Dialogen bør åpne for utradisjonelle tilnærminger. På 
denne måten utvikles kreativitet gjennom et samspill mellom kryssende perspektiver 
i en dynamisk og refleksiv prosess. Dersom dialogen preges av lite sammenheng 
og usammenhengende argumentasjon  blir kafévertens oppgave å sørge for at 
kunnskapsbiter settes sammen slik at de kan formidles på en tydelig måte til alle 
kafegjestene. For at deltagerne i ettertid skal få bekreftelse på at deres bidrag har 
påvirket prosessen er det viktig at det blir utarbeidet rapporter som dokumenterer 
innhold og konklusjoner i kafedialogen. 
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Prosessen i en kafedialog
Det hele starter med problemstillinger, utfordringer som skal belyses, vurderes 
og løses. For at deltakerne skal få ideer til å komme i gang innledes kafedialogene 
som regel med noen korte foredrag som belyser problemstillingene fra ulike vin-
klinger. Hensikten er å åpne for nye innfallsvinkler og anspore til kreative løsninger 
på utfordringene. Deretter foregår dialogen rundt kafébord. En problemstilling for 
hvert bord. Ved kafébordene holder verten orden på diskusjonen, og bidrar til at 
kunnskap og verdier formidles videre når deltakerne skifter bord og problemstill-
ing. En viktig forutsetning for at deltagerne opplever at deres stemme blir hørt 
og at det de sier har innvirkning på forløpet av den dialogiske prosessen er at alle 
respekterer prinsippet om likeverd. Det er argumentet som teller, ikke hvem som 
sier det. 
På selve arrangementet kan det holdes innlegg til hvert av de temaene som skal 
diskuteres. Etter innleggene og hovmesterens redegjørelse for forløpet i proses-
sen, starter dialogen rundt bordene. Kafévertene sørger for at gjestene blir kjent 
med hverandre gjennom en kort presentasjonsrunde. Kaféverten stimulerer til 
aktiv bruk av duken og ”post-it” lappene, enten ved skrift eller ved symboler. Alt 
etter temaets omfang og antall deltagere tilpasses lengden på dialogen. Vanligvis 
er det hensiktsmessig å gjøre et skifte etter ca. 30 minutter. Ca. 1/3 av deltakerne 
rundt bordet blir sittende (for å beholde kontinuiteten), 1/3 går til et bord der 
spørsmål 2 diskuteres og 1/3 går til et bord som diskuterer spørsmål 3. Etter yt-
terligere 30 minutter foretas det nytt skifte. Det vil si at det til sammen gjøres to 
omrokkeringer i en kafedialog. Målet er at alle deltagerne skal ha vært innom alle 
problemstillingene. Poenget med omrokkeringen er at dialogene skal få tilført nye 
perspektiver og argumenter underveis. På denne måten blir behandlingen av hvert 
enkelt spørsmål påvirket av diskusjonen av alle de øvrige. Når siste bordsetning er 
over forsøker gjestene å komme frem til en konklusjon.
Etter at dialogen er gjennomført legger kafévertene frem hovedinnholdet i diskus-
jonen og løsningsforslagene i plenum. På denne måten får alle deltagerne ta del i, 
stille spørsmål og kommentere løsningene. Oppsummeringen kan variere mellom 
kortere presentasjoner og mer omfattende plenumsdiskusjoner

Hvordan forberede en kafedialog
Deltagerne må i god tid få invitasjon hvor det redegjøres for hensikt med dialo-
gen og hvilke temaer som blir tatt opp. Dialogen kan være sentrert rundt et eller 
flere temaer. I tillegg til at rammen må være godt planlagt er det av avgjørende 
betydning at spørsmålene deltakerne skal ta stilling til stimulerer til engasjement 
og kreativitet. Arbeidet med spørsmål/problemstillinger er viktig siden dette kan 
være med å sette ramme og begrensninger for dialogen. Spørsmålene bør være 
formulert slik at de åpner opp og stimulerer til kreativitet (divergent) samtidig som 
de holder fokus på de aktuelle problemstillingene. På denne måten bidrar dialogen 
både til kunnskapsutvikling gjennom assimilasjon samtidig som den åpner for nye 
perspektiver gjennom akkomodasjon. 
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Erfaringer
Våre erfaringer med kafedialog tyder på at deltakerne opplever det som både 
meningsfullt og nyttig å delta. Gjennom kafedialog er det mulig å sette i gang pros-
esser som åpner for kommunikasjon mellom deltakere med tilhørighet i forskjellige 
fagtradisjoner og praksisområder. I møtet mellom egne innspill og refleksjoner over 
andres innspill utvikles verdibasert kunnskap som åpner for kreative løsninger på 
komplekse utfordringer. I tillegg viser erfaringer at kafedialogen har en betydelig 
sosial og nettverksbyggende effekt. På samme måte som ved Open Space er den 
største utfordringen å sørge for at resultatene fra kafedialogen følges opp i etter-
tid. Dersom kafedialogen arrangeres i en bedrift eller organisasjon er det lettere å 
sørge for at noen får ansvar for å omsette forslagene til praktisk handling.  

Refleksiv dialog  
Vi har utviklet en variant av refleksiv dialog som er tilpasset utvikling i bedrifter, 
organisasjoner og lokalsamfunn. Vår tolkning er inspirert av Tom Andersens eks-
perimentering med refleksive team på 1980-tallet. Hans utgangspunkt var misnøye 
med psykiatriens fokus på det patologiske, det som sviktet og mislyktes. I stedet 
mente han at en burde legge vekt på det positive, det vil si anerkjennelse og utvikling 
av det individuelle potensial i et mellommenneskelig perspektiv. Forklaringen på 
negative symptomer kan ofte finnes i relasjoner mellom mennesker mer enn i det 
enkelte individ. Det vil med andre ord si at løsning på problemer alltid involverer 
omgivelsene. I stedet for å lete etter årsaker i det enkelte individ mente Andersen 
at den sosiale konteksten må trekkes inn. For å finne ut av de sammenhengene 
den enkelte står i lanserte han metoden reflekterende team basert på åpen dia-
log mellom pasientene, behandlere og nettverket rundt pasientene. Med dette 
utgangspunktet har vi tilpasset metoden til utfordringer i tilknytning til utvikling-
sprosesser på individ, organisasjons- og samfunnsnivå. 
Målet er at dialogen skal munne ut i en beskrivelse av en ønsket virkelighet og 
at forandring kommer i stand gjennom den energien som oppstår i prosessen. 
Meningen er lokalisert i språket og skapes gjennom språklig utveksling mellom 
individer. Refleksiv dialog bygger med andre ord på et konstruktivistisk perspektiv, 
det vil si at det ikke finnes en objektiv virkelighet og at mening skapes gjennom 
dialog mellom mennesker. Hva som blir sagt reflekterer ikke bare virkeligheten, 
men er med på å skape den: «Man vet ikke hva man tenker før man har sagt det». 

Hva er viktig i en refleksiv dialog
Det sentrale i en refleksiv dialog er ikke å finne en løsning på eksakt problem, det 
er mer å utforske egne og andres utsagn med sikte på å finne frem til ny innsikt 
og forståelse. Ideen er at deltakerne blir mer bevisst seg selv ved å lytte til det de 
selv sier i lys av reaksjonene fra det reflekterende teamet.  I en refleksiv dialog er 
utgangspunktet at ingen sitter inne med svaret på den problemstillingen som tas 
opp, svarene utvikles gjennom kreativt samspill mellom deltakerne i dialogen. På 
samme måte som ved de andre formene for dialog er det en forutsetning at alle 
deltakere stiller likt i en refleksiv dialog. Det er de erfaringene deltakerne har og 
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ikke den posisjon de måtte ha i samfunnet som er viktige. Dersom noen tillegges 
høyere status enn andre, f.eks. ledere, eiere, politikere, vil det umuliggjøre reflek-
siv dialog. Siden det aldri eksisterer et enkelt og uproblematisk forhold mellom 
‘virkelighet’ og tolkning er det viktig at subjektive erfaringer og kulturelle verdier 
blir formulert eksplisitt gjennom reflekterende dialogprosesser. For å redusere 
problemene i tilknytning til subjektiv tolkning blir oppmerksomheten, i en refleksiv 
dialog både rettet ‘innover’ mot personen og utover mot den sosiale konteksten. 
Ved å gjøre den subjektive tolkningsprosessen eksplisitt blir det dermed mulig å 
stille spørsmål ved og undersøke manglene i det etablerte tankesettet man ellers 
ville være (fanget) i. 

Prosessen i en refleksiv dialog
Deltakerne i en refleksiv dialog deles inn i to grupper som sitter i to sirkler utenfor 
hverandre. Dialogen skjer gjennom to runder. I den første runden får den gruppen 
som plasseres i den innerste sirkelen i oppgave å samtale over et bestemt tema. 
Som en innledning gir tilretteleggeren en orientering om det temaet som er valgt 
for dialogen. Selv om lengden på samtalen kan variere, er 20 minutter som regel 
tilstrekkelig. De som sitter i den ytterste sirkelen, det reflekterende teamet, skal 
ikke si noe, men være aktivt lyttende. Det er viktig at det reflekterende teamet ikke 
snakker seg imellom før de blir koblet inn, og at de hele tiden har fokus på å finne 
essensen i det som blir sagt.  Det er viktig at teamet ikke gir råd eller evaluerer, 
men at deres bidrag skal stimulere til økt selvinnsikt.
Lytterne skal i størst mulig grad fange opp hva som blir sagt uten å involvere sine 
egne meninger. I tillegg til å være oppmerksom på hva som blir sagt skal de også 
være oppmerksom på betydningen av tonefall, tempo og intensitet i samtalen. 
Etter at samtalen er avsluttet skal deltakerne i den ytterste sirkelen gjengi det de 
har oppfattet av samtalen og de i den innerste sirkelen skal deretter kommentere 
om det som ble oppfattet stemmer overens med det faktisk ønsket å få frem. 
Kommentarer og refleksjon over kommentarer tar som regel 30 minutter. Det vil 
si at hver runde tar ca 1 time, inkludert en liten pause. I runde to bytter gruppene 
roller og de som var lyttende i den første runden skal nå være de som fører sam-
talen. Deretter følger dialogen den samme prosedyren som i den første runden. 
Hele prosessen vil dermed vare ca. 2 timer. 
  
Erfaringer  
Våre erfaringer med refleksiv dialog er at deltakerne blir ledet inn i en atmosfære 
der det sentrale ikke er å forsvare egne standpunkter, men gjennom oppmerk-
somt nærvær å ta inn over seg det de andre sier. Gjennom språket opplever de 
mening, ved å integrere andre menneskers refleksive reaksjoner utvikler de sin egen 
forståelse. Meningen fanges best ved å reflektere over de kvalitative nyansene i de 
uttrykkene som fremkommer gjennom prosessen. Deltakelse i en refleksiv dialog 
bidrar dermed til utvidet forståelse som igjen fører til økt frihet under ansvar for 
både individer, organisasjoner og grupper. Det vanskeligste punktet i en refleksiv 
dialog er at det reflekterende teamet alltid har problemer med å gjengi det som 
blir sagt uten å blande inn sine egne meninger.  
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Oppsummering 
Dialog spiller en sentral rolle i utviklingen av levende samfunn preget av høy livsk-
valitet for mennesker innenfor rammen av bærekraftige økosystemer. Gjennom 
dialog etableres og utvikles dynamiske etiske rammeverk som er en nødvendig 
betingelse for at medansvarlige aktører på alle nivåer kan kommunisere på en 
konstruktiv måte. Utgangspunktet er at liv er relasjoner; alle livsformer er sam-
menhengende og gjensidig avhengige. Mennesker er fysisk forbundet med øko-
systemene gjennom luft, vann og jord. Som sosiale vesener er mennesker knyttet 
sammen gjennom ulike former for kommunikasjon. Dialoger er dermed en viktig 
forutsetning for kvalitativ samfunnsutvikling. For å utvikle en felles forståelse av 
sosiale normer og verdier står dialogisk samspill sentralt.  
Sokrates fastholdt at formålet med dialog er å avklare hva som er uklart og å 
finne ut hva som er riktig og galt innenfor etikk, økonomi og politikk. Å reflektere 
over egne og andres erfaringer gir mening i en kritisk dialogprosess. Ved å prak-
tisere refleksiv tenkning blir vi oppmerksomme, individuelt og kollektivt, på den 
kompleksiteten som preger individ, organisasjon og samfunn. Hvordan vi forstår 
verden vi lever i har direkte innflytelse på våre handlinger. Ethvert samfunn har et 
særegent verdenssyn som regulerer sosiale og politiske prosesser som bidrar til å 
påvirke mennesker til å handle på en måte som ikke bare er i overensstemmelse 
med aksepterte normer og verdier, men også holder seg . 
Erfaringer fra dialogmøter i mange ulike lokalsamfunn, det kan være små kommuner 
som for eksempel  Aurland, Jondal og Gildeskål eller bydeler i større kommuner 
som for eksempel Bodø, viser at det kommer mange deltakerne som sammen 
skaper en energifylt optimisme og vilje til å realisere det fremtidssamfunnet de 
selv ønsker å leve i. Dette gir i neste omgang den trygghet som er en forutsetning 
for våge å bryte med etablert tankegods og å være med å skape fremtiden og 
dermed bli medansvarlig. De aller fleste bidrar aktivt i kritisk refleksjon over ideer 
og visjoner for fremtiden. 
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DEL 4

Økologi og entreprenørskap: 
verdiskaping ved SJH  som bedrift

Aksel Hugo

I sin mastergradsoppgåve om økologisk entreprenørskap beskriv Lygre, Næss og 
Stavland (2014) to viktige kjenneteikn ved økologiske entreprenørar. For det fyrste 
vil ein sjå at desse entreprenørane i sitt arbeid med å skape nye verdiar er drivne 
«… ikke bare av mulighetene for fortjeneste, men også av miljømessige og sosiale 
hensyn» (Ibid, s. 5). Dette kan vi kalle det utvida verdiperspektivet og positive 
kjenneteiknet ved dei økologiske entreprenørane. Samtidig, finn studien også eit 
interessant negativt kjenneteikn: «de fleste informantene- når det gjelder det 
økonomiske område- sier de har for lite fokus på å få økonomisk overskudd». Dei 
spør seg om dette funnet kan ha med inngrodde haldningar å gjere som seier at 
økologi ikkje skal kaste av seg.
Denne enkle oppsummeringa Lygre (2014) gjer i sin studie av kjenneteikn og ut- 
fordringar i blant økologiske entreprenørar i Noreg, kan vera eit interessant bak- 
teppe for å sjå nærare på verdiskapinga ved SJH som bedrift – og korleis omsynet 
til økologi og økonomi kan gå saman. I samband med ERASMUS-prosjektet var 
det naturleg å sjå nærare på verdiskapinga ved SJH som bedrift, og sjå dette i lys 
av dei perspektiv prosjektet har på samspel mellom økonomisk, sosial og kulturell 
verdiskaping.

Økonomi handlar om hushald med ressursar
Økonomi handlar om hushald (‘oikos’) med ressursar, både dei naturlege og men- 
neskelege. Og som Ove Jacobsen skriv, handlar det om dei bærande verdiane bak 
hushaldet og verdiane hushaldet skapar. Økonomien i den tradisjonelle landbruk- 
skulturen i Aurland var på mange måtar eit godt døme på ein sirkulærøkonomi; ein 
økonomi der hushaldet og verdiskapinga er utvikla innafor eit gjensidig samspel 
mellom natur og kultur. Ein driv ikkje rovdrift, tvert om; landbruket aukar naturens 
verdiskaping gjennom auka jordsmonnsdanning, auka mangfald i vegetasjonstypar 
og auka biologiske mangfald av planter, insekt, fuglar og dyr i landskapet. Og all 
ressursbruk er sirkulær. Arbeidet er hardt og krevjande, men og rikt på meining 
og på mangfald. Det materielle forbruket er lågt, livskvaliteten i den kulturelle  
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verdiskapinga høg - knytt til handverk, leik, historieforteljing, song, dans osb.; 
arbeidslivet ber også i seg kulturell verdiskaping. Når ein snakkar om omlegging 
av økonomien eller av hushaldet med ressursar i framtida, er det viktig å ha slike 
bilete av fortida med seg. Og det er viktig at bilete omfattar hushaldet med både 
dei naturlege og menneskelege ressursane.

Omleggingsperspektivet
Omgrepet omlegging stod sentralt for skulen den gongen ein la om den agrono- 
miske driftsforma og undervisninga ved skulen til økologisk landbruk. Ein rekna den 
gongen gjerne 10 år på ein omleggingsplan frå konvensjonell til økologisk drift- også 
ved skulen tok omlegginga tid. Det som den gong for 30 år sidan var nytt er no 
innarbeidd i alle delar av garden og i alle fag. Når skulen i dag lyfter fram økologisk 
økonomi som eit aktuelt felt å arbeide med både på garden og i undervisninga, trur 
eg ein bør ha eit tilsvarande tidsperspektiv. Det vil ta tid å gje innhald til ny tenking 
og praksis kring samspelet mellom sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping i eiga 
bedrift, i nettverk med andre bedrifter lokalt og regionalt- og i undervisninga vi 
tilbyr framtidas økologiske entreprenørar. Det viktige er at elevane blir invitert ak- 
tivt med på dette arbeidet, både gjennom deltaking praktisk og faglig i vår bedrift 
og i eigne ungdomsbedrifter. Elevane vil være den eine drivkrafta i dette arbeidet, 
slik dei var det i omlegginga tidligare til økologisk landbruk. Den andre drivkrafta 
vil være dialog og alliansar ut; til pionerbedrifter og til fagmiljø i omlegginga til ein 
økonomi der mennesket og naturen ikkje er middel, men mål.
Føresetnadene ligg godt til rette i Aurland for å ta fatt på ei slik utfordring. Det 
tradisjonelle samspelet mellom landbruk og natur, næringsliv og lokalsamfunn 
er enno levande. Det har i Aurlandsdalen sidan 1990-talet vore tett samhandling 
mellom kulturminnevern, skjøtsel av kulturlandskap og utviklingstiltak – der kom- 
munen, frivillige og grunneigarar har samarbeidd på tvers av roller over tid. Det 
finns allereie samarbeidande nettverk av lokale naturbaserte bedrifter i SAKTE-al- 
liansen (www.sakte.no). Unikt er det også at området sidan 2005 fekk ein status 
som UNESCO Verdsarvsområde; ‘Vestnorsk Fjordlandskap’ med motto «verdiska- 
ping skjer i møte» (www.naroyfjorden.no). SJH er partnar i Verdsarvsparken og i 
SAKTE-alliansen. Skulen har og vore aktiv brukar av fjellgarden Sinjarheim og med 
i skipinga av Sinjarheim SA. Verdt å nemne er også det nye Vestland fylke, som SJH 
blir ein del av. Her blir det flagga at FN’s 17 berekraftsmål skal vere førande for ut- 
viklinga i alle sektorar: landbruk og utdanning, reiseliv og lokal samfunnsutvikling. 
Samfunnsomlegging er ikkje lengre noko dei få radikale økologane snakkar om. 
Alle veit at me grunnleggjande må legge om, og at nokon må gå føre.   

Føresetnader og motiv ved SJH
Ser vi på SJH som bedrift, har den fleire trekk som gjer den eigna og gjev motiv til 
å ta på seg ei slik utviklingsoppgåve: (1) Tenking og praksis kring økologisk land- 
bruk ligg allereie tett på tenking og praksis i økologisk økonomi; ikkje nytt at andre 
verdiar enn kroner og øre tel med (2) Verdiskapinga i SJH som bedrift er allereie 
svært mangfaldig; vi er ein mellomstor bedrift med både sosial og kulturell (læring 
og danning) og materiell (landbruk og mat) verdiskaping. (3) Elevane treng i sin 
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utdanning kompetanse om korleis dei kan arbeide med økonomifag på ein offensiv 
måte, utan å gå på akkord med dei sosiale og økologiske ideal dei vil gje innhald. (4) 
Skulen og gardsdrifta spesielt, treng eit lyft når det gjeld å utvikle ein sal-strategi 
knytt til gardsdrift og hagebruk som er både profesjonell og verdibevisst. (5) SJH 
har som bedrift eit samfunnsoppdrag inn mot berekraftig samfunnsutvikling; dette 
kan vi berre utøve i samspel med gode alliansar og samarbeidspartnarar i lokal- 
samfunn, næringsliv og kulturliv.
Økologisk landbruk er ein spydspiss og viktig døme på omlegginga som må til for 
berekraftig samfunnsutvikling. Dei bøndene, rådgjevarane og skulane som gjekk 
i front på 1990-talet har i dag eit hovudargument dei ikkje hadde den gongen, 
og det er realitetane. På den eine sida, inn i profesjonen og i fagmiljøa i land- 
bruksutdanninga: økologi og agronomi, produktivitet og kvalitet lar seg forene 
om ein vil og forstår biologien og økologien. Du finn desse produkta i hyllene, og 
marknaden vil ha dei. Vi står annleis i dag enn den gongen. Dette gjeld og innafor 
fagfelt som jordkultur- der ny agronomi og kunnskap om betydinga av jordlivet er 
i ferd med å nå fram også i det konvensjonelle landbruksmiljøet. Også miljø- og 
samfunnsdebatten står i dag ein heilt annan stad – alle veit jo det no, at det ikkje 
går å fortsette på same måten. Og alle veit at det ikkje er nok lengre å snakke om 
forandring og debattere problema som hopar seg opp. Ein må ta faktiske grep. Og 
kva betyr dette, når klima- og miljøkrisa, sosiale kriser og økonomiske kriser ikkje 
er einskilde problem, men alle symptom på noko bakanforliggande?

Økologien og kapitalkreftene
Kva er dette bakanforliggande? Det som i dag driv samfunnsprosessane – og her er 
ikkje landbruket og matvareindustrien noko unntak- er den økonomiske karusellen 
med sine aktørar og spelereglar, krefter og politikk, tenking og praksis, vekstfilosofi 
og eigarstrukturer. Ikkje berre naturen er lidande part, også gapet mellom fattige og 
rike aukar- både i Norge og internasjonalt. 3% av verdas rikaste eig i dag halvparten 
av dei aksjenoterte verdiane. Det viktigaste kjenneteiknet ved selskapa som driv 
desse prosessane, er at makta er samla på nokre få hender og at verdimotivet er 
forteneste til desse som eig og styrer selskapet. Innafor matvarekjedene og det 
norske matvaresystemet inneber dette at morellar i frå Lærdal blir køyrd til Oslo for 
pakking, og så kjørd tilbake til Lærdal før dei kan seljast. Og at laksen frå fjordane 
i Sogn blir send med fly til Kina til foredling, før den kjem attande med fly igjen til 
butikk i Bergen osb. Verken dei tilsette, naturen eller klimaet blir tatt med på råd 
i dette hushaldet.
Utvikling av eit økologisk landbruk lar seg difor ikkje gjere utan å vita kva ein vil, 
og å ha noko å sette inn i alternativ til desse kreftene. Det same gjeld utvikling av 
lokal mat og lokale verdikjeder knytt til lokalmat. Straks ein ynskjer å vidareutvikle 
meir kortreist, miljøvennleg kopling mellom produsent og konsument møter ut- 
fordringa frå «marknadskreftene», eksempelvis dei konserna som i dag har makt 
over matvarehandelen i Noreg. Ein møter desse marknadskreftene uansett, som 
produsent eller som samfunnsaktør. Det ligg i mandatet til SJH at vi på den eine 
sida er produsent som sel landbruksvarer og på den andre sida ein utdannings- og 
samfunnsaktør. Spørsmålet er kva verdiar vi som bedrift legg til grunn for denne 
verdiskapinga og kva verdiar, i vårt samla hushald med ressursar, vi ynskjer skape.
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Kva verdiar ynskjer vi å skape
I samband med ny organiseringsplan for skulen og skulegardsbruket, har det vore 
viktig at garden får sitt eige økonomiansvar, og ansvar for å utvikle økonomien knytt 
til produksjonar, distribusjon og sal. Men før ein kan lage ein samla marknadsplan 
eller sals- og distribusjonsplan treng ein å gjere ei øving kring kva verdiar ein gjen-
nom dei ulike produksjonane ynskjer å skape. Ein ver- dibasert økonomi treng å 
klårgjere desse verdiane, så dei blir berande for korleis ein skapar verdiar heile 
vegen fram til distribusjon, sal og marknad. Som ei øving, inviterte vi elevane og 
ansvarle- ge for tre ulike produksjonar; (1) ysteri og ost (2) grønsakproduksjon (3) 
frukt og bær- til ein cafe-dialog. Her er resultatet frå to av gruppene:

Tekstane synleggjer ulike verdidimensjonar: økonomiske verdiar, kulturelle og so- 
siale verdiar, læring. Når det gjeld produksjonsverdiane er det eit tydeleg ynskje 
om samspel med lokalsamfunn og andre produsentar og aktørar i Aurland. Sam- 
tidig er det klårt at bedrifta manglar og treng ein sal-strategi.

Frukt- og bærproduksjon ved SJH

Økonomiske verdiar
Lokal produksjon og sal. Turistmarknaden er eit 
potensial. Næringsmessig mangfold, fleire bein 
å stå på i inntekt. Mangfald, mange spennande 
sorter. Direkte sal. 

Andelslandbruk/sjølvplukk. Samarbeid med andre 
lokale produsentar. Eksepsjonell kvalitet. Foredling 
av epleprodukt. 

Kulturelle, sosiale og estetiske verdiar
Identitet og tradisjon knytt til frukt og bær. Inntrykk 
skapande. Estetiske verdiar knytt frukt og bær, 
tilgjengelig frukt. Mangfald, mange spennande 
sorter. Bidra til integrering, identitet og tradisjon. 
Jobbe i lag med andre lokale produsentar. Kan 
frukthagen og bli viktig for andre grupper, 
lokal- samfunn.       

Læring og forsøksarbeid
Viktig arena for eigne elevar, og for elevar frå ABU, 
andre skular, Forsøk og forsking, frukthagen i 
forsøk med jordbrukbarheitskurs, strategi for frukt 
og bær  i kurs som me deltek på no. Kan nyttast i 
fagskulen i økologisk landbruk. Kurs og rettleiing.

Ysteri og osteproduksjon ved SJH

Pengar      
Produksjon heile året? All melk til ysteriet? All mjølk 
blir i Aurland? Må tjene penger (når ysteriet er 
produksjonsretta), produksjon heile året - unngå  
å falle ut av markedet. Tener mest på sal utenfor 
døra, nærhet til kunde. Selge lokalt – markedsføre 
lokalt. Kortreist mat og bevisstheit rundt det. Halde 
på identitet, sjølv om osten selges langt unna, 
nærheit til kunde, kortreist mat og bevisstheit rundt 
dette, verdi i oppleving.

Kultur
Aurland sin identitet: geit, landskap, utmark – 
bei- teressursar. Turister – unngå transport – 
attraksjon. Marknad: lokalt/reko? Kultur, handverk, 
kvalitet, oppleving, gammal identitet, arv, holde i 
live – få fram igjen, verdien av osten: alt som ligger 
bak. Ostetradisjon i Aurland, Kunnskap, innsikt, 
ferdigheter. Sinjarheim; viser fram og fortel historia. 
Abonnementsordning – saman med andre lokale 
bønder? Andelskunde er deleigar? Fjerne barriere 
mellom lokale og SJH – nede på Vangen? Plakat ved 
ysteriet om ysteriet?

Læring og eksperimentering
Produksjon for læring, eksperimentering, kreativi- 
tet, produktutvikling. Kurs. Søknad om ny fagskule. 
Forskjellige ostar for læring, spesialisering av ein 
eller få ostar for produksjon.
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Behovet for ein integrert strategi for sal og marknadsføring
I boka ‘Markedsføring: teori og praksis i et kretsløpsperspektiv’ beskriv Ingebrit- 
sen & Jakobsen (1997) korleis ein marknadsstrategi er mogleg å utvikle som og 
tek omsyn til samfunn, forbrukar og miljø. Eit interessant kriterium dei nyttar for 
å gjere val er omsynet til at dei ulike aktørgruppenes målsettingar blir konsistente. 
Det dei opnar opp for i marknadsføringsteorien er altså strategiar der forbrukarar 
og produsentar, omsettingsledd og lokalsamfunn, og omsynet til miljø gjev mål 
som drar i same retning.

Etter gruppearbeidet var det ein oppsummerande runde frå alle tre grupper. Det 
var einigheit om behov for ein samla strategi for sal og marknadsføring. Ut i frå 
dei verdiane ein ynskjer å skape trengs ein plan for marknadsføring og sal av sine 
produkt. Ove Jakobsen: Ein slik plan ville «ha gjort underverker». Han teikna opp 
ein modell for utvikling av ein slik plan, med alle ledd som inngår og med fokus på 
dialog mellom desse ledda.

Figur 6. 

Vegen vidare, neste steg: Tilsette i frukt- og bær  deltek på eit kurs der målet er 
å få fram ein utviklingsplan seinhaustes. Mål å lage ein sal- og marknadsplan pa- 
rallelt som kan vera klar i november. Same tidshorisont også for grønsaker: mål å 
ha ein samla sals- marknadsplan som grunnlag for planlegging av vekstsesongen 
2020. For osten sin del, er det naudsynt å ha ein førebels plan allereie til start av 
det nye ysteriet i september. Me kan frå 2020 justere denne.

Marknadsføring

Redistribusjon

Distribusjon
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Økologisk entreprenørskap ved SJH
Skulegardsbruket har dei siste 30 åra utvikla ei rekke nye produksjonar og pro- 
dukt. Det fyrste steget var å legge om hagebruket frå konvensjonell drift til å ut- 
vikle allsidig økologisk husdyr- og grønsaksproduksjon. I same periode har det 
vore utvikla kompetanse kring gardsysting, og sal av ost frå garden. Elevane har 
vore ei viktig drivkraft inn i desse prosessane, også i utvikling av nye produkt inna-
for foredlings- faget og i utvikling av skulen sin gardsbutikk. I 2019 har skulen bygd 
eit nytt ysteri, med tanke på utvikling av kurs i handverksysting, ein ny fagskule 
innan feltet og produksjon av meir og fleire typar gardsost. Det nye ysteriet er eit 
interessant døme på entreprenørskap og verdiskaping ved SJH, fordi det her er 
enkelt å sjå korleis utvikling av nye produkt, ny kompetanse og nye tenester går 
hand i hand. Kanskje var den viktigaste «produksjonen» frå SJH sitt gardsysteri nye 
gardsysteri i kjølvatnet av desse kursa? Marknadshagen som blei utvikla i 2019 er 
døme på innovasjon og ei ny produksjonsform i økologisk hagebruk, der ein må 
bygge opp ny type omsetting og sal med faste leveransar til lokale bedrifter.

Ikkje berre garden har utvikla nye produksjonar og nye produkt. SJH sitt kurs- og 
kompetansesenter (Ressurssenteret) har desse åra parallelt utvikla ny kunnskap, 
ny utdanning, kurs og lærebøker innan ei rekkje fagområde: økologisk jordkultur, 
økologisk plantekultur, kompostering, handverksysting, pollineringsretta birøkt, 
småskala frukt og bær, andelslandbruk mm. Også innan berekraftig læring og pe- 
dagogikk har det vore utvikla ny kunnskap, kurs og lærebøker: skulehage, gar- 
den som pedagogisk ressurs og stadbasert læring. Innhaldet og tilbodet i natur- 
bruksutdanninga (Vg2 og Vg3) i økologisk landbruk har alle desse åra dratt nytte 
av desse innovasjonane, utvikla valfag og fordjupingar innafor den yrkesfaglege 
fordjupinga som tok inn desse nye fagområda. For å være i tida, treng ein skule 
nær kontakt med det som skjer både i næringa og i forskinga. Ressurssenteret ved 
SJH har vore skulen sin utviklingsavdeling, og sørga for at fornying og nyskaping 
skjer- både i gardsdrifta og i undervisninga.

Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule
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Gjennom ERASMUS+ prosjektet i økologisk entreprenørskap blei det teke initiativ 
til å starte opp eit valfag i Ungt Entreprenørskap (UE). Elevane får her tilbod om å 
starte sin eigen bedrift og erfare heile prosessen med utvikling av eigen bedrift. 
Det som i tillegg er viktig er at garden og utviklingsarbeidet der blir aktivt nytta, 
også i undervisinga i økologisk entreprenørskap og økologisk økonomi.

Økologi og samspelsøkonomi
Om vi vender tilbake til studien Lygre et. al. (2014) gjer av kva som kjenneteiknar 
økologisk entreprenørskap, ser vi at den kan passe bra på SJH som bedrift. På den 
eine sida, er vi ein gardsbedrift og ein kompetansebedrift med mål som ikkje ber-
re handlar om forteneste, og klåre mål knytt til miljø og samfunn. På den andre 
sida, treng vi sterkare fokus på økonomi. Utfordringa er å få desse to omsyna til 
å gå i hop på ein bevisst og funksjonell måte. Arbeidet med å utarbeide ein ver-
dibasert og felles marknadsstrategi for garden, forankra i dei tilsette sine felles 
verdival er ein måte å nå fram til ein slik økologisk forankra økonomitenking. 

Lygre (2014) spør seg om manglande fokus på økonomi hjå dei økologiske entre-
prenørane kan ha sin årsak i ein «… inngrodd holdning om at økologi  skal være 
veldig idealistisk og ikke kaste av seg».  I oppsummeringa av studien gjer dei og 
ein interessant observasjon, kring dei informantane som hadde eit sterkare fokus 
på økonomi: «… de resterende informantene som har sterkere fokus på økono-
mien går virksomheten bedre også med hensyn til å realisere de økologiske og 
sosiale målene». Eg vil tru dette er ein hypotese som held, både for ein økologisk 
orientert bedrift som SJH, og for dei agronomane og entreprenørane som vert ut-
danna ved bedriften. Spørsmålet framover blir difor tredelt: (1) Korleis kan skule-
gardsbruket utvikle ein økonomi og økonomisk tenking som kan væra eit forbilde 
for korleis økonomisk, økologisk og sosial og kulturell verdiskaping kan spele på 
lag? (2) Korleis kan økonomifaget og utdanninga knytta til økologisk entreprenør-
skap ved SJH spegle denne tenkinga. (3) Korleis kan skulegardsbruket i større grad 
bli nytta som læringsarena, også i arbeidet med entreprenørskap og økonomifag 
ved skulen. 

I siste del av sin studie spør Lygre (2014) kva rolle dei økologiske entreprenørane 
kan spele i omlegginga til ein økologisk økonomi? Argumentet eg har prøvd å byg-
ge i denne artikkelen, er at SJH med sin unike historiske og bedriftsøkonomiske 
posisjon, har moglegheit til å å spela ein slik rolle og at det krev aktivt samspel 
med andre bedrifter i Aurlandsregionen.  

Litteratur:
Lygre K., Næss A.  & Stavland A.  (2014) Hva kjennetegner økologiske entreprenører og hvilken 
rolle spiller de i omleggingen til en økologisk økonomi?, Masteroppgave,Handelshøyskolen i 
Nordland, Bodø.

Ingebrigtsen, S. & Jakobsen, O. (1997)  Markedsføring: Teori og praksis i et kretsløpsperspektiv. 
Tano Aschehoug, Oslo. 
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DEL 5

Å stå i verda:                                      
samanfatting av prosjektet

Jorunn Barane

ERASMUS-prosjektet hadde nokre overordna spørsmål som dei ulike partnarane var 
einige om å fordjupe, ut frå sin eigenart: I omstillinga til samtidas utfordringar, kva 
kjenneteiknar økologisk entreprenørskap? Kva perspektiv og impulsar til fornying 
trengs i undervisninga av økologiske entreprenørar? Og kva metodar er aktuelle i 
ein fornya praksis? 
Tittelen på prosjektet, ‘Applied Ecopreneuship Methodologies’ kan på norsk over-
settjast til ‘Anvendt metode i økologisk entreprenørskap’. Kvar deltakande insti-
tusjon hadde som mål å utvikla ny kunnskap og ny praksis knytt til eksisterande 
kurs og undervisning. Det overordna målet for alle var: å utveksla og undersøkja 
kva for kompetanse og ferdigheiter som krevjast for å utvikle og skape nye sosiale, 
kulturelle og økologiske entreprenørar. 

Felles spørsmål og utfordringar
Spørsmål vi har arbeida med er: Korleis tenkjer vi nytt kring økonomi og marknad og 
finn nye spor og verdikjedar? Kva betyding har kreativitet og det å øve førestelling-
sevne? Korleis kan vi utvikle nettverk kring studentane våre slik at vi kan støtta dei 
vidare med å etablera sine eigne bedrifter, der dei kan vere trygge på å prøve og 
feile? Korleis skapar vi ein skule som er med på å utvikle staden og lokalsamfunnet 
vårt? Korleis kan utdanninga i økologisk landbruk også synleggjera framtidsvisjonar 
om berekraftig samfunnsutvikling og omstilling, der ordet omstilling betyr ny måte 
å tenkja på både i forhold til ressursforvaltning og materielle behov. 
Nokre av dei felles utfordringane i utdanning i økologisk entreprenørskap som vi 
ser er:
• Overgangen frå utdanning og vidare ut i praksis, kontakten mot bedrifter.
• Støttestrukturer og samarbeidsformar mellom enkeltbedriftene og kopling  
 mellom bedrifter og utdanning innafor vårt fagfelt.
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England: Schumacher College 

Den første reisa og samlinga i  prosjektet gjekk til England og Schumacher College 
som bidrar med Transformative Learning for Ecological and Social Changes. På 
Schumacher College i Devon, fekk vi erfara at kvardagslivet på colleget ikkje er 
sekundært men heller saken sjølv. Det innebar at vi måtte delta både i oppvas-
ken, lage mat i lag med dei profesjonelle kokkane på kjøkkenet, hauste grønsaker 
i hagen og delta i heile prosessen frå jord til bord. Noko som skapar god pust og 
rytme og mykje glede, nye relasjonar og kunnskapsutveksling mellom deltakare-
ne og studentane. Schumacher har fått ei høg stjerne og er ein god og meinings-
skapande stad å leva, være og læra. Kva kan vi læra av Schumacher College – kva 
er nyttig for SJH?

• Tettare kopling mellom hagebruk og kjøkkenet frå jord til bord.

• Vertskap for besøkande, alle skal kjenna seg heime og få delta i det 
 praktiske.

• Dagsrytme – meir pust og meir vekt på fellesskap, der vi deler med 
 kvarandre og blir betre kjende, relasjonsbygging, felles morgonsamling.

Danmark: Friends of the Earth / Chora Connection

I Danmark hadde vi samlingsstad og arbeidsrom ved ein organisasjon med namn 
Chora Connection som er eit ressurssenter for berekraftig utvikling og miljø i 
bydelen Nørrebro i København. Vi vitja de eldste øko-kollektive i Danmark ulike 
sosiale entreprenørar med høg kvalitet, arbeida med deira verdigrunnlag og ar-
beidsmetodar. Tema og spørsmål for det opne seminaret var: Kva om vi opp fann 
folkehøgskulen i dag? Korleis ville den sjå ut? Er det mogleg å knytte det opp mot 
det nye kunnskapsløftet der demokrati, berekraft, djupnelæring og livskunnskap 
er berebjelkar? Kva for utfordringar står vi ovanfor, treng vi ein fornya folkehøg-
skule, korleis støtta opp, kva treng vi å læra, korleis vil ein slik skule sjå ut og kor er 
den lokalisert? Eit samla motiv for det som kom fram var korleis skulen og dei som 
går der kan få fram sin moglegheit til å bli aktiv deltakar og ikkje berre tilskodar til 
det som skjer i samtida. I frå Danmark sto  iverksetteri, sosialt entreprenørskap og 
Grundtvig sitt verdisyn sentralt.

Sverige: CEMUS: Centre for Environment and Development Studies

CEMUS er ein studentleia institusjon for berekraft ved universitetet i Uppsala. 
Fokuset på denne samlinga var studentinvolvering og korleis den enkelte student 
kan ta meir ansvar for eiga undervisning. Det meir overordna spørsmålet var: kor-
leis har utdanning utvikla seg frå dei første universiteta - og kva endringar må skje 
for å gje ei utdanning for det verda treng i dag?  Vi vitja de første universitetet 
som var grunnlagt her i Uppsala og Sigtuna stiftinga. Staden som er eit kultur-
senter for dialog og refleksjon for å finna vegen framover, opna nye dørar og 
perspektiv i å skape framtid og berekraft. Her vart de lagt opp til å forstå heile 
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menneske og nye måtar å sjå seg sjølv å andre på, for slik å finna vegen framover 
ilag. Vi fekk erfara form og forvandling og forska på tema vårt gjennom arbeid 
med leira; der utfordringa var å skifta perspektiv å gå inn i nye rom. På de store 
offentlige seminaret var temaet:  Å skape rom for (av)læring i ei tid av raknande 
økologi. Vi arbeida med fire spørsmål i grupper kring (1) kva me i utdanning treng 
«slutte med å gjere» og (2) korleis utdanninga bør sjå ut i framtida og (3) korleis 
dei fyrste stega kan sjå ut.

Handlingsretta metodar i økologisk entreprenørskap
Verdiar er ikkje nøytrale eller objektive. Verdiane vi bærer i oss påverkar både kva 
vi opplever og korleis vi opplever det. Verdiane seier noko om kven vi er og kva vi 
står for. Får vi tak i dei djupe verdiane, synleggjer dei retninga vi går (Haukeland og 
Næss 2008). Difor er ikkje stadkjensle eller identitet objektive eigenskapar sidan 
dei er basert på personlegdom, verdigrunnlag og  individuelle erfaringar.  Dette 
gjer verdiane den einskilde ber med seg til ein heilt grunnleggjande faktor i læ-
ringsprosessar og i korleis ein handlar i verda.

• Arbeida med verdigrunnlaget til kvar enkelt, økologien til mennesket - kva  
 er mine verdiar? Kva skal til for å kjenna seg vel og heime i verda, korleis  
 bringe dette inn i ein samanheng med kollegaer og andre, korleis setja de  
 ut i praksis?

• På den andre sida arbeid med å finna staden sine ressursar og eigenart,  
 når vi grip om formande  inn i verda, t.d.  gjennom å pleie og dyrke det vi  
 har omkring oss, står vi i ein dobbel transformasjon. Vi veks inn i verda i  
 både tanke ord og gjerning. Samstundes som vi fornyar og skapar verda  
 omkring oss, skapar vi eit nytt rom i oss sjølve.

Forankring: Vi lever i ei verd mest utan grenser når det gjeld tilgang til informa-
sjon og reiseopplevingar. Vi er tilskodarar til det som utspelar seg på den globa-
le arenaen. Samstundes er det ein veksande trend der også det lokale får meir 
merksemd. Mange ynskjer å knyte sterkare band til den staden eller området dei 
bur og høyrer til. Gjennom kunnskap, deltaking og kreativ nyskaping ynskjer fleire 
å vere med å ta vare på, utvikle og fornye staden sitt særpreg og utvikle dei res-
sursane som ligg der.

• Lære ulike dialogmetodar for å øve felles forståing av verdiar og sosiale  
 normer 
• Styrke førestillingsevna for den einskilde og for fellesskapet, 
 utvikle og leggje til rette for prosessar med felles bilete av framtida.
• «Alt startar med ein konkret stad» Økologisk entreprenørskap skil ikkje  
 utvikling av menneske frå utvikling av staden, men skapar denne   
 samanhengen kontinuerleg.
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Identitet handlar om å plassere seg sjølv/ kjenne seg sjølv  i relasjon til den ytre 
verda; til folk, til staden og til den store verda. Å kjenne seg heime i seg sjølv er 
ein føresetnad for å kunne forbinde seg og skape relasjonar til staden seg sjølv og 
andre.

• Samhandlingskompetanse  der ein synleggjer ein øvingdveg og aktivitet i  
 relasjon til andre
• Styrka den einskilde innanfrå, i møte og dialog med dyr og landskapet,   
 prøve sjå seg sjølv utanfrå.

Det er opp til eigen handlekraft å ta leiing og initiativ til å gjere noko på sin stad. 
Evne til å respondera på eit behov som kan bidra til å styrke og utvikle staden, kan 
vere forskjellig. Evna til å handle berekraftig ut frå staden og menneska, vil vere 
avhengig av at ein har eit medvite forhold til staden, oss sjølve og verdiane vi har 
i oss.   

• Skapa og førebu rom for læring. Ein må bruka verkstadlærarar som kan  
 sitt fag, og som er forbundne med lokalsamfunnet.
• Leggje til rette for utprøving, der elevane kan få direkte tilbakemelding på  
 sitt produkt i møte med kunden slik at dei kjenner seg med skapande og  
 innanfor i samfunnet. 

Slik kan skulen steg for steg leggje til rette for å utvikle ei verdibasert berekraftig 
læring i dialog og samspel med omverda. Dette vil hjelpe ungdom inn i saman-
hengar der dei er medskapande og sikrar at dei ikkje fell utanfor samfunnet. Ver-
diskaping handlar om å ta vare på seg sjølv, utvikla sin identitet og eigenart og 
samtidig ha blikk, tanke og vilje for fellesskapet. 

Referansar: 
Haukeland, P.I & Næss, A. (2008). Dyp Glede. Inn i dypøkologien. Flux forlag.
Prosjektet si heimeside: https://sjh.no/kurs-og-oppdrag/erasmus/
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