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Formål i dag

•Prosjektet Kompetent bonde

•Begrepene kunnskap, 
kompetanse og kommunikasjon

•Modell over hva som påvirker 
rådgivning og resultater

•Funn fra prosjektet



Hovedmålet for prosjektet Kompetent 
bonde (2015-2018) er å forbedre 
arbeidet for å utvikle og styrke 
bøndenes kompetanse



1. Få fram kunnskap om jordbrukets kunnskaps- og 
innovasjonssystem og om bondens samhandling med sine 
veiledere  

2. Styrke bondens kompetanse ved å utvikle, teste og 
implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder 
og veiledningstjeneste

3. Utvikle forslag til strategi og tiltak som kan styrke bønders 
kompetanse gjennom å omsette forskningsbasert 
kunnskap til praksis

Delmål



Fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag og 

Møre og Romsdal

Partnere i prosjektet Kompetent bonde
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Studier av enkelttilbud
Mål: forbedre metoder for å utvikle og styrke bønders 
landbrukskompetanse

Metode: dybdestudier av rådgivingstilbud
Felleskjøpet: Ung bonde - fokus svineprodusenter
TINE: Fjernrådgiving ved bruk av IKT og Nøkkelrådgivning 
Nortura: Etablering av ammekuproduksjon
Norsk landbruksrådgiving: Individuell rådgiving planteproduksjon og Bedre 

bunnlinje/Dynamisk strategi



Kommunikasjon
- Hva?
- Hvordan? 

Rammebetingelser
Forhold ved bonden og bruket

Effekt og 
resultater

Kunnskapskilder

Forhold ved rådgiver, tjenesten og rådgiverorganisasjonen

(illustrasjonsfoto)

Bonde og rådgiver



• Kunnskap: å vite, å kunne eller å ha innsikt i noe

• Formell (vitenskapsbasert) kunnskap 

• Erfaringsbasert og taus kunnskap 

• Samprodusert kunnskap, mellom bonde og rådgiver i dette tilfellet, er en form for kunnskap som 
kombinerer vitenskapelige bevis og belegg, teknisk informasjon, erfaringsbasert kunnskap, 
informasjon om bondehusholdets mål og interesser, bondens tause kunnskap, mv. (Labarthe & 
Laurent, 2013)

Hva er kunnskap?

RB
Førstelinja

Bakrommet



• «Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å 
utføre aktuelle oppgaver i tråd med definerte krav og mål» (Lai, 2013: 46)

• En rådgiver overfor bønder må inneha både fagkompetanse og relasjonskompetanse for å kunne 
utøve sin jobb overfor bonden.

• Relasjonskompetanse handler «om å forstå og samhandle med de mennesker vi møter i 
yrkessammenheng på en god og hensiktsmessig måte» (Røkenes og Hanssen 2012: 9). 

• To retninger i relasjonskompetanse (Karterud 2006, Haugan 2016):

 Formålsrettet kommunikasjon: … rettet mot at rådsøker skal akseptere rådgivers forståelse

 Forståelsesrettet kommunikasjon: …. rettet mot at rådsøker og rådgiver sammen arbeider 
seg frem til felles forståelse av problemer og løsninger gir samprodusert kunnskap (eksempel 
her - coaching)

Hva er kompetanse?



1. Bondetyper - konsekvenser

2. Relasjonskompetanse hos rådgivere

3. Bondens bestillerkompetanse

4. Samarbeid mellom rådgivere

Felles utfordringer for rådgiverorganisasjonene

(illustrasjonsfoto)



FUNN 1: Bønder går ulike veger for å søke råd

 Pro-aktive bønder som søker råd og kunnskap aktivt
fra rådgivere

 Gjør-det-selv-bønder som gjerne går sin egen veg for 
å utvikle gårdsdrifta og søker alternative 
informasjonskilder

 Vent-og-se-bønder søker gjerne informasjon, men er 
seinere til å omsette det til handling, om de gjør det

 Tilbaketrukne-tradisjonalist-bønder er verken åpne
for omverden eller har tillit til informasjon utenfra. 
Kanskje gjør de helst slik de alltid har gjort eller de 
mener de vet best selv. 

Hvordan nå fram til ulike typer bønder med ny 
kunnskap?

Utviklet fra Jansen et al (2010)



• «Vi har hatt ulike rådgivere inne, én med glimt i øyet og en 
gravalvorlig. Hvor mye lettere er det å ta en kritikk fra han med 
glimt i øyet enn fra den andre. Altså måten de er, utstrålingen til 
menneskene, noen tåler du ikke noe fra og andre tåler du masse av 
… Og ordlyden, måten det blir sagt på. De kan mene det samme, 
men det kommer på en oppmuntrende måte og den andre på en 
kritisk måte. Selv om du har gjort feil så kan du få en oppmuntring 
…» (bonde)

• «Noen rådgivere kommer med litt nedlatende holdning… De er litt 
for belærende … og skal vise hvor flinke de er» (bonde)

• «En god rådgiver gir råd ut fra det nivået du er»…«lyttende, hører 
på det du sier og kommer med tilbakemelding»… «Kritisk» (bonde)

• «Real, vi prøver å bygge noe bra sammen, han legger til rette for 
at jeg skal lykkes» (bonde)

Det er behov for å bedre relasjonskompetansen innen 
rådgivningsorganisasjonene

FUNN 2: Relasjonskompetansen varierer



Noen bønder lite aktive i rådgivningssituasjonen og etterspør i liten grad 
rådgivningstjenester (Nøkkelrådgivning og Ung bonde)

Andre bønder er svært aktive og krevende:

• «Når vi har rådgivning, det kan også være leverandører av utstyr, så er vi ganske på 
dem, for vi skal lære litt av dem»

• Vi var misfornøyd med rådgiveren på meieri for 7-8 år siden. Da gikk vi til han og sa at 
nå må du skjerpe deg ellers må vi finne en annen. Da tok han seg selv i nakken og har 
blitt veldig bra … det gjelder å sparre hverandre gode»

• «Du får den rådgiveren du ber om (…) rådgivere blir motivert av å få litte grann 
utfordringer»

• Når vi en sjelden gang inviterer en danske eller svenske hit, inviterer jeg rådgiveren 
sånn at han får ta del i kunnskapen …

Hva kan gjøres for å øke bønders bestillerkompetanse slik at de blir mer 
krevende og motivert for ny kunnskap?

FUNN 3: Bondens bestillerkompetanse



Problem: «For vi hadde seks, syv og ti kalver, de måtte vi gi sonde til for å få drikke i dem, de 
klarte ikke å suge. Og da har du et stort problem» (bonde)

Hvordan kom dere frem til en løsning?

• «Rådgiver <NN> tok tak i problemet. Og han fikk i oppdrag å lage det møtet med 
fôrleverandør og få tak i fôringsrådgiveren og samkjøre med spesialrådgiver <fra XX>. 
Rådgiveren vår var med på møtet og en fra salgsavdelingen hos fôrleverandør. De møtte den 
kvelden der, så da samkjørte han dem og han har det som jeg mener er en sånn… kommer 
med de gode kommentarene og sier det, så jeg føler han er en dyktig…, han har i alle fall en 
karismagreie da så du hører etter det han sier. Han snakker så folk forstår det, og på en sånn 
måte at du blir engasjert og hører etter, det er viktig» (bonde)

Resultatet 

• Endret fôring og kalvene fikk «… en helt annen livsgnist, helt blanke i pelsen»

Oppsummert fra studien: Noen rådgivere er svært aktive i å koble inn andre rådgivere, andre 
gjør ikke dette. Kan ha store konsekvenser for bonden.

Utfordring: Hvordan få til mer samarbeid mellom ulike rådgivingsorganisasjoner?

FUNN 4: Samarbeid mellom rådgivere – potensial for forbedring



• Lite fokus på systematisk evaluering og læring 

• Incentiver og måling av rådgivere 

• IKT-tilpasset rådgivning og oppfølging
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