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Pedagogik - en viktig del av
rådgivarens kompetens
Nyligen utsågs vinnaren av Årets Rådgivarinsats, ett
pris som utlyses av Branschråd för Lantbrukets
Rådgivningsföretags i samarbete med ATL. Vinnaren,
Jan Lagerroth på LRF Konsult i Skara, fick pris för sin
insats som initiativtagare och processledare till en
ERFA-grupp med åtta ekologiska mjölkföretagare.
Värt att notera är vad tre av fyra finalister (de
presenteras här i ATL) har gemensamt. Förutom ett
genuint intresse, engagemang och driv, har de nämligen
läst pedagogik. För att kunskapsöverföring ska bli
effektiv krävs förståelse för mottagarens förmåga att ta
till sig information och i sammanhanget som nämns ovan
är metodiken som används av rådgivarna troligtvis en
framgångsfaktor.
På RådNu - Kompetenscentrum för rådgivning har vi
bestämt oss för att bidra till dessa framgångsfaktorer
genom att se till att kunskapsöverföringen mellan
forskning, rådgivare och lantbrukare blir så effektiv som
möjligt. Som rådgivare kan du ta del av våra
uppdragsutbildningar, läs mer på www.rådnu.se.

SmartBees
SmartBees är ett av de forskningsprojekt som RådNu är
involverat i. SmartBees syftar bland annat till att
kartlägga europeiska bi- och drottningsodlares syn på
rådgivning, beskriva hur kunskapsutvecklingen idag ser
ut i olika länder samt föreslå kompletterande
rådgivningsmetoder och kanaler.
I projektet är Magnus Ljung, RådNu, ansvarig för det
delprojekt som handlar om rådgivning och lärande.
Utöver nya resultat om hur biodlare kan få Varroaresistenta bin, så är projektet av generellt intresse för
rådgivning då det lyfter upp utmaningen hur vi når
hobbylantbrukare och målgrupper som vanligtvis inte
deltar på kurser eller köper rådgivning.
Projektet startade den 1 november 2014 och pågår till
och med 2018. SmartBees leds från Tyskland. En
ambition är också att kunna knyta svenska biodlare till
projektet, t ex genom en s k apiarie (bigård) där en del
av den kunskap som utvecklas i projektet kan testas
under svenska förhållanden. Vill du veta mer om
projektet så finns mer information på www.smartbeesfp7.eu

Industridoktorand
Samverkansarbete är en mycket viktig bit av RådNu:s
verksamhet och som en del i detta arbete planeras en
industridoktorandtjänst.
En industridoktorand är en forskarstuderande som har
en anställning vid ett företag och inom ramen av sin
tjänst forskar åt SLU. Mer specifikt kommer forskningen
inom doktorandtjänsten vara kopplat till frågor kring
managementkompetens hos företagsledare.
Vi söker samarbetspartners till detta projekt!
Kontakta sophie.helander@slu.se för närmare
information.
.

Vi som jobbar med RådNu
Magnus Ljung, projektledare, Sophie Helander, projektkoordinator, Ove Karlsson, utvecklingsledare och Margareta
Stigson, projektägare.
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