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Nätbaserat lärande för frivilliga
försvarsorganisationer
Bakgrund
Utbildning är ett viktigt verktyg för att genom kunskap utveckla förmågan att
förebygga och hantera samhällsstörningar. Flera aktörer med ansvar för
krisberedskap och inom totalförsvaret, bedriver egen utbildning som ett led i
det förmågestärkande arbetet. En central aktör är de frivilliga
försvarsorganisationerna. De har en särskild roll i svensk beredskap, bland
annat genom att bidra till en robust personalförsörjning hos offentliga aktörer.
Centralt för denna roll är att de sedan många år bedriver en bred
utbildningsverksamhet. Ett sätt att bedriva utbildningsinsatser är genom
nätbaserat lärande. De frivilliga försvarsorganisationerna har på senare år
påbörjat denna utveckling.
Nätbaserat lärande är ett viktigt område som bidrar till ökad tillgänglighet och
har tydliga pedagogiska kvalitéer. Det bidrar också till kostnadseffektivitet och
möjliggör att nya målgrupper utbildas och befintliga medlemmar får möjlighet
att vidareutbildas eller på annat sätt stärka sitt engagemang.
MSB vill stödja fortsatt utveckling av nätbaserat lärande och digitalisering av
utbildningar hos frivilliga försvarsorganisationer. År 2021 utökar MSB detta
stöd till att omfatta ett stödprogram för nätbaserat lärande. Inom ramen för
programmet tar MSB tillsammans med organisationerna fram föreliggande
kurs om nätbaserat lärande. Även Försvarsmakten deltar i detta arbete. Kursen
kompletteras av ett särskilt uppdrag inom anslag 2:4 Krisberedskap, genom
vilket organisationerna fått möjlighet att erhålla uppdragsmedel för
utvecklingsarbete inom nätbaserat lärande och digitalisering i den egna
verksamheten.

Målgrupp
Kursen vänder sig personer inom de frivilliga försvarsorganisationerna som
arbetar med att planera, utforma, inrikta och/eller utveckla organisationens
utbildningsverksamhet och kursutbud inom krisberedskap och civilt försvar.
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Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Urval
MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en
jämn fördelning av representerade organisationer vid kursen. Max 2 deltagare
från varje organisation.

Säkerhetsprövning och inplacering i säkerhetsklass
Ingen säkerhetsprövning och inplacering krävs eftersom kursen inte behandlar
säkerhetsklassad information.

Syfte
Kursen syftar till att ge stöd till praktisk tillämpning, kunskapshöjning,
erfarenhetsutbyte och inspiration inom nätbaserat lärande.

Lärandemål
Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:
1.

förklara förutsättningar för utvecklingsarbete inom nätbaserat lärande
och digital utbildning i egen organisation

2. producera en nätbaserad utbildning.

Innehåll
Under kursen behandlas förutsättningar, utmaningar och möjligheter med
nätbaserat lärande med bland annat följande innehåll:
•

IT-pedagogik - med bland annat fokus på tydlighet, variation,
lektionstid, engagemang och vikten av gemenskap i nätbaserat
lärande

•

tekniska lösningar, verktyg och plattformar

•

säkerhetsaspekter inom nätbaserat lärande

•

examinerande moment, såsom kunskapstest

•

planering och organisation av utbildning utifrån nätbaserat
lärande

•

ledarskap i nätbaserat lärande.

Pedagogik och metodik
Kursens pedagogik bygger på att deltagaren är närvarande och aktiv under
kursens samtliga delar. Deltagarens utgångspunkt är utvecklingsprojekt inom
nätbaserat lärande från den egna verksamheten. Genom praktiska moment
tillämpas kursens kunskapsinnehåll löpande i relation till faktisk verksamhet,
t.ex. genom stöd och eventuellt handledning i eget utvecklingsprojekt. En del
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av upplägget är erfarenhetsutbyte och därigenom kollegialt lärande, genom att
tillsammans med andra deltagare använda möjligheten att diskutera och
tillämpa några av de moment som behandlas i kursen.

Upplägg och omfattning
Kursen genomförs på distans med hjälp av e-mötesverktyg. I kursen råder
fokus på aktivt lärande i samverkan genom bl.a. föreläsningar, diskussioner,
workshops och lärande exempel.
Innan kursstart förväntas deltagaren genomföra en förberedande uppgift som
knyter an till eget pågående utvecklingsprojekt inom nätbaserat lärande.
Kursen omfattar 4 dagar och kan med fördel delas upp i ett flertal kurstillfällen.
Kursen genomförs på dagtid.

Läromedel
Allt material som krävs för att genomföra kursen kommer tillhandahållas av
kursansvarig.

Intyg
Efter godkänd kurs utfärdar MSB ett kursintyg till deltagaren.

3 (3)
Utgåva

1.0

