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Kursbeskrivning 
 
Användningen av datorer och Internet är högst i de nordiska länderna. Nätet påverkar 
människors sätt att kommunicera, lära och delta i samhällslivet. För unga människor är datorn 
och Internet en självklarhet. Nätet blir allt viktigare som arena för utbildning och 
demokratiska processer i samhället. Formella och informella nätbaserade lärgemenskaper och 
communities relaterade till arbete, utbildning eller intressen blir allt vanligare. För 
folkbildningen innebär detta en utmaning men också möjligheter. Hur når folkbildningen den 
nya community-generationen? Vad kan folkbildningen erbjuda? Och var och hur sker mötet? 
 
Kursen Nätbaserat lärande och aktivt medborgarskap riktar sig till verksamma folkbildare 
och vuxenpedagoger i Norden med intresse för utveckling av nya metoder och nätbaserat 
lärande. Modellen har utvecklats i en pilotkurs under våren 2006. Kursen har utvecklats inom 
ramen för Nordiska Ministerrådets demokratiprojekt DEMOS och syftar till att skapa 
gränsöverskridande möten inom nordisk folkbildning för erfarenhetsutbyte och utveckling av 
nätbaserat lärande. 
 
Kursen är fritt tillgänglig och kan användas av olika institutioner och organisationer inom 
nordisk folkbildning och vuxenutbildning. 
 
Omfattning och arbetssätt 
Kursen omfattar 50 timmar under 10 veckor och genomförs helt på distans. Kursen bygger på 
en sammanhållen grupp under kurstiden. Antalet deltagare är begränsat till tjugo. Deltagarna 
förväntas vara aktiva i kursen 5 timmar per vecka.  
 
Kursen bygger på ett grupporienterat och dialogbaserat arbetssätt vilket kräver ett aktivt och 
frekvent deltagande i gruppens diskussion. Deltagarnas erfarenheter tillsammans med ett antal 
artiklar utgör grunden för diskussionen. Val av litteratur och artiklar görs av kursledning och 
deltagare.1

 
Plattformen som används är Folkbildningsnätet (First Class) som är ett enkelt program. 
Kommunikationen sker asynkront, d v s på tider som varje deltagare själv väljer. 
 
Kursen innehåller tre teman 
• Begrepp, synsätt och erfarenheter kring nätbaserat lärande. 
• Dialogkompetens. Studiecirkeln, mötet och det demokratiska samtalet på nätet. 
• Nätet som arena för demokratiska processer och aktivt medborgarskap. 
 

                                                 
1 Artiklar som använts i kurserna under projekttiden: 
Fåhreus och Döös. Kompetent nätdialog – tankar länkade i digitala samtal. Nät och bildning nr 1 2006.  
http://www.cfl.se/natochbildning/html/nr_2_06/kompetent_natdialog.htm 
Korsgaard Sorensen. Att utveckla flexibla lärgemenskaper för en demokratisk värld. Nät och bildning nr 2 2006. 
http://www.cfl.se/natochbildning/html/nr_3_06/att_utveckla_flexibla_largemenskaper.htm 
Axelsson. Mötets renässans. Folkbildning.net (2006). CFL och Folkbildningsrådet. 
 



Kursen ger en möjlighet till ett möte mellan pedagoger och folkbildare i Norden och att 
praktiskt pröva metoder för dialogbaserat lärande. 
 
Uppläggning 
Kursen är indelad i olika perioder enligt följande: 
Vecka 1 Presentation av deltagarna 
Vecka 2-3 Begrepp 
Vecka 4-6 Dialogkompetens 
Vecka 7-9 Demokratiska processer och aktivt medborgarskap 
Vecka 10 Utvärdering 
 
Varje period inleds med en frågeställning och förslag på artiklar och avslutas med en 
sammanfattning av diskussionen. Se exempel på frågeställningar i slutet. Kursen är också ett 
tillfälla att pröva olika metoder för samtal och dialog. 
 
Exempel på konferensstruktur: 
 

 
 
 
Kursledning 
Under projekttiden har kursledningen bestått av två kursledare. Detta är också 
rekommendationen. Av kursledarna krävs god vana och erfarenhet av nätbaserat lärande som 
utgår från ett grupp- och dialogbaserat synsätt. 
 
Resurser 
För den organisation eller institution som avser att arbeta med denna kurs står CFL och 
Tollare folkhögskola som utvecklat kursmodellen till förfogande som kunskapsresurs. 
 



Exempel på frågeställningar 
 
1. Presentation 
Bäste kollega! 
 
Ja, denna ödesmättade dag den 11 september startar alltså vår nordiska cirkel. Du har på idag 
på morgonen fått information om cirklen och hur den är upplagd. 
 
Först behöver vi naturligtivs lära känna varandra och vilka olika sammanhang vi kommer 
ifrån. Vi är en liten grupp men kommer från olika håll och sammanhang och det ska bli 
spännande att lära känna varandra. Gör en liten presentation: Vem är jag? Vad arbetar jag 
med? Vilka erfarenheter har jag nätbaserat lärande? 
 
Skriv Presentation i ärenderaden. 
 
Hälsningar 
Staffan o Ulrika 
 
2. Begrepp 
När det gäller nätbaserat lärande förekommer en rik flora av begrepp; e-learning, online 
community learning, flexibelt lärande, IT-stött lärande, m fl begrepp.  
 
Problemet är att begreppen i diskussionen ges olika innebörd i olika utbildningskulturer och i 
olika länder. Visserligen kan två pedagogiska huvudlinjer urskiljas; självinstruerande och 
individuella modeller och dialogbaserade och kollaborativa modeller. Men begreppen ovan 
beskriver inte denna skillnad. 
 
Intressant är därför att höra och samtala om hur vi i denna cirkel med våra olika bakgrunder 
och sammanhang använder och ser på dessa begrepp och vilka erfarenheter vi har.  
 
Hur arbetar vi med nätbaserat lärande? Vilka pedagogiska modeller och begrepp använder vi? 
Vilka är våra erfarenheter? 
 
Dela med dig av dina erfarenheter, tankar och reflektioner. 
Du kanske också har någon länk eller något lästips kring detta att dela med dig av? 
 
Läsning: avsnittet Mötets renässans i antalogin "folkbildning.net". Det finns bifogat som en 
bilaga till detta meddelande. 
 
3. Dialogkompetens 
Vad innebär dialogkompetens? Och vad krävs för att ett bildande demokratiskt samtal ska 
komma tillstånd?  
 
Som en inspiration och utgångspunkt för diskussionen föreslår vi följande artikel av Eva 
Fåhréus och Marianne Döös i nättidskriften Nät och bildning.  
 
Välkommen med tankar och funderingar. Och kom gärna med förslag även på andra texter.  
 
 
 



4. Nätet som arena för demokratiska processer och aktivt medborgarskap 
Under denna temaperiod har vi tänkt att använda några olika sätt att samtala på nätet som ni 
har varit inne på. Allra först vill vi pröva den idé som kommit upp i diskussionen att alla gör 
ett grundinlägg i diskussionen innan vi går vidare.  
 
Rubriken för detta tema är  
"Nätet som arena för demokratiska processer och aktivt medborgarskap". 
 
Så... 
vi vill att alla gör ett inlägg under de första dagarna i perioden, fram till onsdag eftermiddag.   
Var och en lämnar en kort spontan reflektion eller frågeställning kring temat.  
 
Demokratisamtalet fortsätter 
 
Rubriken för den gångna veckans tema har varit "Nätet som arena för demokratiska processer 
och aktivt medborgarskap" och vi har prövat en lite annorlunda form för samtalet. Nedan 
finns en liten sammanfattning av vad som sagts. 
 
Som ytterligare ett bidrag till samtalet föreslår vi läsning av Elsebeth Korsgaard Sorensens 
text i Nät och bildning. Hon talar om det flexibla lärandets möjligheter att bygga broar, 
behovet av att utbilda demokratiska världsmedborgare och att nyckeln är kollektiv 
kunskapsbildning. Hur reagerar vi på Korsgaard Sörensens utmaningar?  
 
Vi fortsätter diskussionen som vanligt direkt i konferensen.  
 


