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Att lyckas med 
rådgivning på distans –
en föreläsningsserie

• Distanspedagogikens utveckling

• Hur skapar vi förutsättningar för 
digitalt lärande?

• Digital teknik som del i en 
rådgivningsstrategi 

• Workshop

• Digital kompetensutveckling –
enskilt och i grupp



Dagens upplägg

• Inledning

• Exempel på upplägg som stödjer 

lärande individuellt och i grupp 

• Utvärdering och uppföljning som del 

av lärandet. Exemplet ORID (Menti)

• Frågor och diskussion

• Avslut med några utblickar

Passa idag på att lyfta era frågor!



Inledning



Pedagogisk vägledning

• Pedagogik och teknik

• Vuxnas lärande

• Planering av kompetensutveckling

• Kombinera fysisk och digital metodik

• Digitala verktygslådan

• Uppföljning och utvärdering

• Trender



Över till Maria och Therese…



Några exempel på digitala utbildningsinsatser

17 A Biologisk mångfald i 
åkerlandskapet, Greppa 

Näringen

Precisionsskolan, 
Precisionsodling Sverige (POS) 

och Agroväst

Lammlyftet, LRF Kött



Förslag på ytterligare stöd med digitala verktyg

17 A Biologisk mångfald i 
åkerlandskapet, Greppa 

Näringen

Precisionsskolan, 
Precisionsodling Sverige (POS) 

och Agroväst

Lammlyftet, LRF Kött



Tänk först funktion och sedan verktyg

Ämne

Målgrupp

Syfte/mål

Innehåll

MetodVerktyg

Tidsschema

Miljö

Resultat/
utvärdering

Funktion
• Kommunikation

• Förmedla fakta

• Övning

• Reflektion

• Kunskapskontroll



Rådgivning i biologisk mångfald

Innan besöket

• Förberedelser utifrån 

gård och gårdsuppgifter

Under besöket

• Information

• Diskussion

• Förbereda åtgärdsplan

Efter besöket

• Rådgivningsbrev

• Åtgärdsplan https://adm.greppa.nu/radgivning/biologiskmangfaldiakerlandskapet

https://adm.greppa.nu/radgivning/biologiskmangfaldiakerlandskapet


Aktuellt upplägg

Kommunikation

• Besök

• Rådgivningsbrev

Förmedling av fakta

• Webbplatser

• Broschyrer

• Powerpoint

Kunskapskontroll

• Åtgärdsplan



Ytterligare förslag

Aktuellt upplägg

Kommunikation

• Besök

• Rådgivningsbrev

Förmedling av fakta

• Powerpoint

• Länkar

• Broschyrer

Kunskapskontroll

• Åtgärdsplan

Kommunikation

• Lärplattform

• Frågeforum (individuellt)

• Diskussionsforum (grupp)

• Videokonferens (grupp)

Förmedling av fakta

• Webbmoduler

Övning

• Quizzar

Reflektion

• Reflektionsfrågor



Precisionsskolan

Öppen lärresurs

• Precisionsodling Sverige (POS) är ett nätverk och en samarbetsplattform

• Syftar till utveckling och användning av precisionsodling i Sverige

• Öppen lärresurs och flexibel tidsåtgång https://pos.agrovast.se/precisionsskolan/

https://pos.agrovast.se/precisionsskolan/


Aktuellt upplägg

Förmedling av fakta

• Webbsidor
– Text

– Filmer

– Länkar

• Facebook

Övning och reflektion

• Verktygsportal med olika 

beslutsstöd



Ytterligare förslag

Aktuellt upplägg

Förmedling av fakta

• Webbsidor
– Text

– Filmer

– Länkar

• Facebook

Övning och reflektion

• Verktygsportal med olika 

beslutsstöd

Kommunikation

• Mail (individuellt)

• Facebookgrupp (grupp)

Förmedling av fakta

• Webbinarium (live och inspelat)

Övning

• Quizzar

Reflektion

• Studiebesök (live och inspelat)



Lammlyftet

• Innovationsprojekt inom

EIP Agri

• Ny svensk standard för 

lammköttskvalitet

• Syftar till att höja 

kvaliteten på svenskt 

lammkött

• Öppen lärresurs

• Flexibel tidsåtgång

https://slu-se.instructure.com/courses/1985

https://slu-se.instructure.com/courses/1985


Aktuellt upplägg

Förmedling av fakta

• Webbmoduler
– Text

– Länkar

– Filmer

– Rapporter

Övning

• Quizzar



Ytterligare förslag

Aktuellt upplägg

Förmedling av fakta

• Webbmoduler

• Länkar

• Filmer

• Rapporter

Övning

• Quizzar

Kommunikation

• Lärplattform

• Frågeforum (individuellt)

• Diskussionsforum (grupp)

• Webbinarium

Förmedling av fakta

• Webbinarium

Övning

• Beräkningsverktyg

Reflektion

• Reflektionsfrågor

• Inlämningsuppgift



Ett verktyg kan ofta stödja flera olika funktioner, 
beroende på hur man väljer att använda det.



Utvärdering av aktiviteter



Summativ eller formativ 

utvärdering

Summativ

• Metoder för att kontrollera måluppfyllelse

• Kärnan är att stämma av att man når uppsatta 
kursmål eller överenskommelser

• Exempel: Kursutvärdering, enkäter, 
uppföljningar en tid efter aktivitet, etc.

Formativ

• En metod för att löpande stödja utvecklings-
och förändringsarbete så att man säkerställer 
att man både gör saker rätt och rätt saker.

• Kärnan är att se vad som kan göras förbättras 
och att förändringar sker löpande

• Exempel: Självvärdering, ögonblicksbilder, 
gruppdiskussioner, etc.



Att utvärdera/följa upp på flera nivåer

STRUKTUR

- organisering

- stödfunktioner

- rutiner

- tekniska plattformar

PROCESS

- arbetsformer

(t ex kontinuitet/intensitet)

- informationstillgänglighet

- progression i lärandet

KUNSKAP/KOMPETENS

- planeringsförmåga

- ämneskunnande

- omvärldskunskap

- pedagogik

MENINGSSKAPANDE

- delaktighet

- relevans/mervärde

- stärkt identitet

- etc

Fyra fönster att analysera aktiviteterna genom

Kvaliteten upplevs som hög när alla delar upplevs bra



Learning by doing
“Dart-tavlan”

Förståelse

Hur mycket har din förståelse för 

dessa frågor ökat som ett resultat av

aktiviteten/kursen?

Förmågor

Känner du dig tryggare i att vidta åtgärder på egen

hand som ett resultat av aktiviteten/kursen?

Framtida avsikter

Hur stor sannolikhet är det att

du kommer att använda dig av

detta i framtiden?

Processen

Hur väl överensstämde upplägget på

denna aktivitet med ur du vill att de ska 

vara upplagda för att passa dig?

Efter exempel av Dr Jeff Coutts



Exempel på tillämpning
(på gemensam arbetsyta)



O R I D 
– ett exempel på verktyg som passar rådgivning



O R I D – exempel på verktyg

• O = Objective (objektivt): 

”Vad har vi pratat om idag?” (ange nyckelord, presentera i ordmoln)

MENTI

Att snabbt få en återkoppling på vad 
deltagarna uppfattat som viktigt samt att 

skapa ett ytterligare tillfälle för reflektion –
exemplet ORID



Logga in på Menti nr 1 via…

www.menti.com kod: 9243 7505  

QR-kod till enkäten

Direktlänk till enkäten:

https://www.menti.com/4g9mwoq5dx

http://www.menti.com/
https://www.menti.com/y6zarqdihr


Resultat av Menti nr 1:



O R I D – exempel på verktyg

• O = Objective (objektivt): 

”Vad har vi pratat om idag?” (ange nyckelord, presentera i ordmoln)

• R = Reflective (reflekterande):

”Hur väl överensstämmer innehållet med dina behov idag och framöver?”



O R I D – exempel på verktyg

• O = Objective (objektivt): 

”Vad har vi pratat om idag?” (ange nyckelord, presentera i ordmoln)

• R = Reflective (reflekterande):

”Hur väl överensstämmer innehållet med dina behov idag och framöver?”

• I = Intepretative (tolkande):

• ”Vad uppfattar du som huvudbudskapen och som du tar med dig efter kursen?” 

(ange i form av påståenden, presentera i pratbubblor)



Logga in på Menti nr 2 via…

www.menti.com kod: 2782 2129  

QR-kod till enkäten

Direktlänk till enkäten:

https://www.menti.com/n2hgdkoeii

http://www.menti.com/
https://www.menti.com/y6zarqdihr


Resultat av Menti nr 2:



O R I D – exempel på verktyg

• O = Objective (objektivt): 

”Vad har vi pratat om idag?” (ange nyckelord, presentera i ordmoln)

• R = Reflective (reflekterande):

”Hur väl överensstämmer innehållet med dina behov idag och framöver?”

• I = Intepretative (tolkande):

• ”Vad uppfattar du som huvudbudskapen och som du tar med dig efter kursen?” 

(ange i form av påståenden, presentera i pratbubblor)

• D = Decisional (konsekvens/beslut):

• ”Vad kommer du att göra annorlunda eller börja med för nytt framöver?”



Reflektioner och frågor



Tack för uppmärksamheten!

maria.lingaas@slu.se

magnus.ljung@slu.se

therese.ostrand@slu.se

mailto:maria.lingaas@slu.se
mailto:magnus.ljung@slu.se
mailto:Therese.ostrand@slu.se

