Nyhetsbrev för RådNu - Kompetenscentrum för rådgivning

Nr 4 maj
2018 PDF

Missa inte 5 september: Vad gör rådgivning framgångsrik?
Exemplet Australien - med Jeff Coutts!

I höst bjuder RådNu in till en öppen seminarieserie i
tre delar om hur utvärdering kan vara ett instrument
för att utveckla rådgivningen.
Det första seminariet blir med australiensaren Jeff
Coutts som seminariehållare. Jeff har gedigen
erfarenhet av att genomföra projekt- och
programutvärderingar av rådgivningsinsatser och
kommer att dela med sig av sina erfarenheter på temat:
"Vad gör rådgivning framgångsrik? Exemplet
Australien".
Seminariet hålls den 5 september kl 13-16 i
Smedjan på SLU Skara. Mer information framöver men boka gärna in datumet redan nu!

VÄLKOMMEN TILL RådNu,
JANNICA KRAFFT!
Jannica Krafft är ny som industridoktorand med
koppling till RådNu.
Doktorandprojektet har arbetstiteln “Learning and
communication in Swedish agriculture: Advisors’ role
in bridging between practice and research”. En
delfråga är hur forskningsresultat når lantbrukarna och
rådgivningens roll i detta.
Doktorandstudierna kommer att innebära regelbundna
besök på SLU i Skara och Alnarp, och kombineras med
arbete som rådgivare på Växa Sverige i Halland.
– Jag hoppas och tror att min erfarenhet som rådgivare
och det faktum att jag kommer att fortsätta att arbeta
som rådgivare på deltid kommer att ge ett extra värde.
Förhoppningsvis ska steget från forskning till praktik i
alla fall denna gång bli riktigt kort!
Tjänsten samfinansieras av RådNu/SLU och Växa
Sverige.

RådNu OCH REGIONALA
LIVSMEDELSSTRATEGIER
De flesta regioner konkretiserar den nationella
livsmedelsstrategin genom att ta fram regionala
handlingsplaner eller strategier. RådNu deltar i det
arbetet - nu senast i Dalarna. Gemensamma teman i de
regionala livsmedelsstrategierna är t ex satsningar på
marknadsutveckling, innovation, kompetensförsörjning
och nya plattformar för samverkan. Rådgivningen har i
alla områden en viktig roll att fylla, men engagemanget i
dessa processer har varierat över landet – kanske för
att arbetet med att ta fram strategier och planer har
varierat stort beroende på vilka som bjudits in i
processen. Men nu när planerna ska omsättas i
handling så är det viktigt att Sveriges rådgivare blir
aktiva. RådNu kommer att fortsätta vara delaktig i de här
processerna. För mer info kontakta Magnus Ljung,

magnus.ljung@slu.se

KUNSKAPSPODDEN
AVSNITT 8: TILLÄMPAD
FORSKNING OCH
RÅDGIVNING PÅ DISTANS
Hör Ann-Charlotte Wallenhammar, forskningschef
på HS Konsult i Örebro om sitt jobb som brygga mellan
forskning och rådgivning; och Anna Larsen på HIR
Skåne om en kanske kommande trend - grön rådgivning
på distans! Lyssna här!

KOMMUNIKATIONENS
GRUNDER - kursstart i höst!
Beteendeförändringar, gruppdynamik och
processledning är något av vad du som jobbar som
rådgivare lär dig mer om på RådNu:s kurs
KOMMUNIKATIONENS GRUNDER med startdatum 15
september och den 1 november .
Webbföreläsningar varvas med fysiska träffar under
kursen som ger dig tre högskolepoäng. Sista dag för
intresseanmälan till september är 15 juni och till
november den 1 augusti. Frågor? Kontakta
jane.geismar@slu.se
Läs mer och anmäl dig här!

Försommarhälsning från
Jannica Krafft: FÖRVIRRING,
INSPIRATION OCH EN
MASSA FRÅGOR...
Livet som nybliven doktorand är inte alltid
enkelt. Och svårare lär det bli, jag har ju knappt
kommit igång! Första tiden har präglats av
frustration och förvirring blandat med inspiration
och glädje. Jag har på denna korta tid träffat
otroligt många spännande människor, läst
intressanta forskningsartiklar, haft intressanta
diskussioner och fått nya insikter. Men
framförallt är jag just nu mest full av frågor.
Klarar jag det här? Vad är det för frågor jag vill ha svar
på? Var ska jag söka efter svaren? Hur formulerar man
en forskningsfråga?
Vilka artiklar ska man läsa? Hur utvärderar jag om
artikeln är relevant? Är artikeln av tillräcklig kvalitet? Hur
avgör jag det?

Är detta något nytt? Är inte allt redan gjort? Hur ska
detta tolkas? Hur ska jag förstå allt? Är detta en ny
infallsvinkel? Är detta på en tillräckligt hög nivå? Är
detta tillräckligt innovativt?
Är allt som kallas rådgivning verkligen det? Är inte en
del "bara" service? Är coachning rådgivning? Är
coachning bara ett modeord? Har inte rådgivare alltid
jobbat coachande? Eller är det bara ”bra” rådgivare som
jobbat coachande?
Hur når man egentligen fram med sina råd? Hur vet man
om ens råd är rätt? Är man tillräckligt tydlig? Hur mycket
behöver råden individanpassas? Till rådgivaren? Till
lantbrukaren? Överhuvudtaget? Alltid? Eller inte alls?
Hur funkar det i andra länder? Vem gör det bäst? Vad är
det som gör att det är bäst? Vad kan vi lära av det? Vad
finns det för röda trådar i lyckade exempel? Vad finns
det för röda trådar i misslyckade exempel?
Vet lantbrukarna vilken rådgivning de behöver? Vet
lantbrukarna vilken rådgivning som finns att få? Hur ofta
ska lantbrukare och rådgivare träffas? Bör lantbrukare
byta rådgivare ofta? Eller sällan? Kanske
grupprådgivning är det bästa? Eller ERFA-grupper?
Hur når forskningsresultaten verkligheten i dag? Hur ser
rådgivarens roll ut när det kommer till tillämpningen av
nya forskningsresultat? Har rådgivarna tillgång till det
senaste?

Hur kommunicerar forskarna? Finns det några flöden åt
andra hållet, från lantbrukare till forskare? Är det så att
de bästa lantbrukarna ligger före forskningen?
Vilka krav ställs på mig? Vad sjutton är det egentligen
jag ska göra? Vågar jag be om hjälp? Kommer jag
hinna?
Det här är bara några av de frågor som jag tampas med
just nu, och fler lär det bli! Förhoppningsvis kommer jag
att hitta många svar, men troligen leder de i sin tur till lika
många nya frågor.
Att få chansen att doktorera är en
barndomsdröm som blivit sann. Det kanske låter
knäppt att ha det som barndomsdröm, men med en
pappa och en styvmor som disputerade när jag gick på
lågstadiet så har det ju faktiskt sin förklaring.
En dröm om att få forska. Drömmen om att få
veta något först. Det hade kanske varit lättare i ett
annat ämne än just rådgivning - men förhoppningsvis
kan mitt arbete i framtiden bidra med en liten - men viktig
- pusselbit.

Jannica Krafft, industridoktorand RådNu/SLU och
Växa Halland

RådNu finns på facebook
Välkommen in i vår facebookgrupp, RådNu för gröna
näringar! Här kan du följa jobbflödet för våra forskare,
och själv dela med dig av din vardag i de gröna
näringarna.
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