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Detaljer för genomförande/ innehåll i nätbaserat möte 2013-12-11--12 

(slutligt detaljprogram kommer ut till anmälda ca tre veckor före mötet)                           

 

Först måste varje deltagare skapa ett inlogg på fm.itslearning.com om man inte gjort det 

tidigare. Då man fått sitt inlogg (genom att maila till adressen enligt inbjudan) går man in på 

lärplattformen och anmäler sig till mötet, som genomförs som en Kurs i lärplattformen. 

 

Förberedelser: 

Ca tre veckor före mötet att öppnas kursens ”förberedelser” på lärplattformen, där deltagaren 

går in och väljer olika aktiviteter i förväg inför mötet. Där kommer att finnas olika alternativ 

med information, vägledning och diskussionsforum. I diskussionsforumet kan du ställa frågor, 

öppet reflekera över något du läst, starta en diskussionstråd etc. Forumet kommer att 

modereras av FMLOPE. 

 

Valbara aktiviteter: 

- Genomför delkursen ”Hur du använder lärplattformen” där Åsa Kronkvist från Kristianstad 

Högskola medverkar, som förberedelse för seminariepasset om pedagogik (em pass 1; kl 

13.00-14.00) 

I delkursen finns också filmklipp från LONAF.  

(LONAF står för Learning On Line in Nordic Armed Forces och filmklippen är framtagna i 

det nordiska samarbetsforumet NORDEFCO). 

Filmklippens episod 1-3 handlar om On Line Learning, episod 4-7 beskriver olika Case 

Studies som deltagaren kan reflektera över. Frågor om LONAF som utbildningsmetod, 

innehåll, möjligheter att själv skapa eller använda i utbildning kan ställas till FMLOPE. 

 

 - Genomläsning av Kap 1 i ”Nätbaserat lärande i Försvarsmakten” av Henric Bagerius (finns 

även som bok) för grundläggande förståelse om nätet som utbildningshjälpmedel 

 

 - Genomläsning av Kap 2 i ”Nätbaserat lärande i Försvarsmakten”. Möjlighet att ställa frågor  

t.ex om FM ”nya” informationskanaler (twitter, bloggar etc) ges i diskussionsforumet 

 

 - Genomläsning av Kap 3-4 i ”Nätbaserat lärande i Försvarsmakten” och därefter reflektera 

enskilt över sin egen roll som utbildare och möjlighet att använda sig av nätet som ett 

utbildningshjälpmedel 

 

”Nätbaserat lärande i Försvarsmakten” finns digitalt i kursen för nätverksmötet. 
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Huvudseminarium: 

 

Onsdag och torsdag 11-12 december  

0900-1000 Mj Magnus Möller, LvSS Vikten av reflektion 

1030-1130 ”Live-föreläsning”: Introduktion 

till nätmötesverktyg 

En kort genomgång av ett verktyg för 

nätmöte som används vid nätbaserad 

utbildning. Instruktion för deltagande 

kommer i Förberedelser i god tid. 

                                                   

(Under passet finns vår support 

tillgänglig)                                                                 

1300-1400 Åsa Kronqvist, Kristianstad 

Högskola 

Prisbelönt IKT-pedagog som ger 

pedagogiska tips till dig som är 

användare av nätet för att hålla 

utbildning på olika sätt. 

1430-1530 Charlotte Nathansson och 

Mikael Gudmundsson, 

FMLOPE 

Om handledning 

 

 

 

Efterseminarium: 

Utvärdering och erfarenhetsdragning av mötet och dess innehåll, upplägg etc, enligt 

slutligt detaljprogram.  

 

 

 

 

 

 


