
 
 
Arbetsgrupp: Flexibelt lärande, IT och 
demokrati 
NVL har initierat en arbetsgrupp för flexibelt 
lärande IT och demokrati. Arbetsgrupp består 
av centrala aktörer inom flexibelt lärande som 
jobbar med demokrati. Arbetsgrupp skall 
diskutera (2005), utveckla/utprova (2006) IT 
baserade utbildningsmetoder för att främja 
aktivt medborgarskap, demokratiskt 
deltagande, öka tillång till utbildning, 
integration och jämlikhet. Flexibelt lärande 
och IT-stött lärande har de senaste åren 
påverkat diskussionen kring vuxenpedagogik 
och frågor kring kunskapsbegrepp och vuxnas 
lärande. Finns det en speciell nätpedagogik? 
Hur fungerar i så fall den? Ger användningen 
av IT nya pedagogiska möjligheter, och i så 
fall vilka? Kan IT användas för att stärka 
demokratiska processer? 
 

Syfte 
Arbetsgruppen planerar och ordnar en nordisk 
virtuell studiecirkel för att undersöka och 
diskutera demokratiserande arbetsmetoder 
inom vuxen- och folkbildningen med hjälp av 
IT. Cirkeln riktar sig till verksamma 
vuxenpedagoger i Norden med erfarenhet av 
folkbildning och med intresse för utveckling 
av nya metoder. Cirkeln pågår i 12 veckor 
under februari till april 2006. Arbetssättet är 
ett mötesbaserat kollaborativt lärande i 
sammanhållna grupper. Reflexion och utbyte 
av erfarenheter är centralt.  
Cirkeln är en pilotcirkel som syftar till att ge 
underlag till en studieplan för en 
fortbildningskurs i mötesbaserat flexibelt 
lärande. Denna kurs förbereds, diskuteras och 
utvecklas i cirkeln. Fortbildningskursen hålls 
hösten 2006. 

2005 
13 september  Referensgruppens möte, Tollare Folkhögskola, Sverige 
Oktober – november Planering för pilotcirkel 
9 -10 december Referensgruppens möte, NVL, Island 
2006 
9 -10 februari Presentation vid DEMOSkonferensen i Helsingör, Danmark 
Februari – april Pilotcirkel, kursledare är Staffan Hübinette och Ulrika Knutsson 
Februari – maj Marknadsföring och rekrytering till fortbildningskursen 
Maj  Utarbetande av studieplan för fortbildningskursen  
8 - 10 maj  Deltagande vid Netlearning-konferensen i Ronneby, Sverige 
September – Nov. Genomförande av fortbildningskursen 
30 nov. – 1 dec. Redovisning vid slutkonferens 
Löpande  Kontakt och information gentemot andra projekt 
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