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Rådgivning i en föränderlig värld –
utmaningar och möjligheter!



VAD?



HUR?



Teman på forskningsinitiativ





Nio planetära gränser
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Fyra överskrids idag!



1. Klimatförändring
2. Förlust av biologisk mångfald

5. Biogeokemiska flöden – (fosfor och kvävecykler)
6. Förändradmarkanvändning (t.ex. avskogning,
bebyggelse)

Alla är relaterade till lantbruket



Vi behöver också säkra vår livsmedelsförsörjning:
bättre hushållning
rättvisare fördelning
ökad livsmedelsproduktion







No generally applicable agricultural development
model exists

The nature of the requisite knowledge could be
described as complex, diverse and local.”



Det sker mycket inom rådgivning





VAD kunskapen





”För rådgivningsorganisationer gäller det att inte bara
erbjuda lantbrukaren ett visst antal specifika moduler eller
ge råd om väldigt specifika frågor utan också att involvera
hen i vad rådgivningen ska handla om för att hantera den
enskilda gården och de utmaningar som denna står inför”.

(Höckert, 2017)



Den traditionell modellen för rådgivning…



… håller på att förändras!



Ökade krav på pedagogik



Single, dubble or tripple loop learning?

ResultatAktionAntag
anden

Samman
hang

Gör vi saker rätt?

Gör vi rätt saker?

Hur bestämmer vi vad som är rätt?



Rådgivningen syftar till att skapa förändring

kultur i ett
socialt system



Vad påverkar en individs förmåga o vilja till
förändring?
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Ett öppet, tillåtande och dynamiskt system
underlättar

förändring av identiteter o sociala normer

vilket i sin tur gynnar
beteendeförändring!



Lantbrukets kunskapssystem är komplext…



Mindre överföring Mer samverkan

Mindre expert Mer coach



Strategier för
kalibrering av Yara N
sensor – ett nytt sätt att

använda CropSAT

Diskussion om fältets historia o
utbyte av erfarenheter

Beslutfattande om gödsling

Papperskartan ersattes
av CropSAT

Jämförelse av fältens utveckling
under säsongen

Tool mediated seeing
(Goodwin & Goodwin, 1996)

Exemplet CropSAT

MEN … svårt att kombinera olika
beslutsstöd o att bedöma resultatet





Rådgivning: både organisation och individ



Slutsatser



När man får en vild ide måste det vara någon som säger:
Jamen det fungerar nog!”


