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DMC Webb: sammanfattning och avslutning

Under hösten 2014 initierades studiecirkeln DMC Webb i Östersund. Syftet med studiecirkeln var att
lära sig mer om webbaserad kommunikation och målet att initiera en Facebook-sida för det svenska
deltagandet i EU-projektet Disabled Making Careers. Ylva Holmberg, Ulla Landenmark och Veronica
Kjörell utgjorde studiecirkelns deltagare tillsammans med en person som deltog som gäst en gång.
Studiecirkeln hölls i BIIA och Construktiva Konsults lokaler på Mittuniversitetet i Östersund.
Lärdomar och erfarenheter från DMC Webb
Vi satt individuellt under den avslutande träffen och funderade kring vad vi lärt oss av studiecirkeln.
Det följande är de tankar som var och en haft kring lärdomar utifrån studiecirkeln DMC Webb:










Inläggen ska vara korta och gärna med en bild eller liknande.
Det kan vara svårt att nå ut med en ”gilla-sida” på Facebook.
Upplever att Facebook inte är tillräckligt. Komplettera med en blogg?
Att tillsammans skapa ett innehåll som kändes bra för oss alla inblandade.
Att vi fokuserade på temat ”kommunicera”.
Bra att vi planerade upplägg/ansvar.
Att vi varit motiverade att träffas och vidareutveckla tillsammans.
Genom samarbete och olika idéer lyckades vi skapa en väl fungerande facebooksida –
häftigt.
Det var bra att vi planerade när vi skulle lägga ut saker vilket både skapade individuellt
lärande (som komplement till träffarna) och till en rimlig arbetsfördelning.
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Vi summerade även under den fjärde sammankomsten våra sammanlagda lärdomar om
kommunikation som studiecirkeln fokuserat kring. Vi bifogar även den bild som träffen gav upphov
till och som alltså beskriver våra sammanlagda lärdomar om kommunikation i studiecirkeln.
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Slutsatser kring folkbildning och DMC Webb
Vi hade alla också tankar kring vad folkbildning är för oss som uppkommit under tiden för vår
studiecirkel och utifrån det utbildningsmaterial som Folkuniversitetet har kring folkbildning. Här
nedan följer våra tankar kring detta:












Att man kan lära av varandra utifrån gemensamma intressen.
Att de gemensamma intressena kan fungera som motivation och drivkraft för att skapa
mycket.
Att en studiecirkel kan förstärka vänskap och skapa mer än lärande kring bara ämnet.
Att lärande kan vara mycket mer och i andra former och mer fritt än lärande vid en skolbänk
utifrån en ”bildad” lärare.
Att man kan lära sig mycket om samarbete genom en studiecirkel.
Roligt att lära tillsammans med andra – olika erfarenheter berikar.
Folkbildning behöver inte vara så teoretiskt som i skolan.
Man kan använda många andra studiematerial än bara böcker som föreläsningar från
Youtube.
Att lära av och med varandra – intressant.
Lärande utifrån intresse och motivation. Olika åldrar oväsentligt när intresset är gemensamt.
Ingen är mer lärare än någon annan, dela med sig av sin kunskap.

Dessa ord får därmed avsluta vår studiecirkel DMC Webb och vi tackar därmed varandra för ett gott
samarbete, både från varandra och från Folkuniversitetet.

