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Skolan i framtidens nat
Vi ar beroende av natet. Nu senast ar det
den natbaserade undervisningen som ar
pa stark frammarsch, miljoner studenter
varlden over bedriver i dag vasentliga
delar av sin undervisning via natet.
Det galler ocksa skolan. Roller forandras
snabbt, datorn ar ett sjalvklart redskap
i utbildningsprocessen, for bade elever
och larare.
Politiken forandras som foljd av detta .
Det kan ta y tterligare nagon tid,
men malet ar att alia medborga re nas via natet. Har gors
viktiga insatser, inte minst av
organisationen Punkt se.
I internationell teknisk mening ligger

Sverige nara bredbandstoppen, enligt flera
matningar. FN har dessutom ett index
for utbud av offentliga tjanster via natet,
aven dar ligger Sverige nara tappen.
The Economist ansluter och placerar
Sverige mycket hogt i "e-readiness".
Men FN har ocksa studerat bur de olika
medlemslanderna nationellt anvander
natet for medborgarnara demokratiska
aktiviteter. Har ar inte situationen lika
god. En matning 2oo8 placerar Sverige
pa nionde plats, med en annan matmetod
ar 2010 finner vi vart land som nr 23
i e-participation-index.
Varfor har det blivit sa? En demokratisk

troghet tycks ha varit sarskilt tydlig har.
I vart land bar vi ratt lange varit oroliga
for mer direkt medborgarinflytande.
En lang period av noli-me-tangere for
vart representativa system. Fataliga experiment, mycket ringa konkret analys av
mojligheter tillokat medborgarinflytande.
Ett skal kan ha varit att vi varit fOr
ouppmarksamma paden demokratiska
utvecklingen och samspelet som agt rum
inom den civila sektorn. !nom foretag,
institut och andra organisationer harman
arbetat interndemokratiskt, med administration och beslutsformer via natet, utan
att gora start vasen av sig. Rapporteringar
om framgangar och motgangar har varit
sparsamma. Inom foretag och olika civila
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sor tera r motsattn ingar och
formulerar gemensamma
for slag.
Plotsligt ar det fu llt moj ligt
for politikerna att fa reda pa
vad valjarna tycker i nya fragor. Och plotsligt kan medborgarna halla koll pa sina
politiker, och kom ma mycke t
narmare makt och inflytande.
Detar nu enkelt for folk att
notera och formulera sig:
"Varfor har inget skett med den
nya planfria korsningen"?

grupper
laggs en grund for
fors taelse for vidgat deltagande
och inflytande. Det man ser pa jobbet, och
i fritiden, da kanns det naturligt att efterfraga ocksa lokalpolitiskt och kommunalt.
Den valkande vetenskapsmannenJurgen
Habermas har i Om Europas forfattning nyligen pekat pa att medborgarna kanner sig
haglosa och utanfor det nuvarande politiska systemet. Det efterlyses nya former
for engagemang, inte minst nationellt.
Nu har vi nya mojligheter till kontaktskapande; webbsidor, bloggar,
e-petitioner, politikers brevlador, medborgarpaneler. Och lokalval online, och
natburna folkomrostningar. I Sverige bar
vi politiskt sett lange avvisat sadant, och
fOrst efter lang tvekan ti llsatt en offentlig utredning, Vallagsutredningen, som
ska studera valprocessen, och aven ta upp
elektronisk omrostning. Man ska analysera sakerhet och anonymitet med mera,
och da forhoppningsvis aven narma sig
nya deltagarformer.
Den mest fasc inera nde demokratiska anvandningen av natet ar just dess anvandning for den lokala demokratin. Vi bar
nya mojligheter att komma samman, att
lasa pa, utbyta erfarenheter, debattera,
protestera och att delta. Detar forhallandevis enkelt att anordna radslag, dar vi

I NU 8/12 har fyra insiktsfu lla vastkusttankare (H. Andreasson, 0. Masomi,
K. Ohlund och A-M Ad iels) pekat pa nya
former: I va r globala internetbaserade
varld med alit hogre utbildningsniva ar
det dags att arbeta for att hitta nya former
som utvecklar demokratin, som till exempel "medborgarpaneler" och "medborgarbudgetar".
Sveriges Kommuner och Landsting har
under senare ar en okad uppmarksamhet
pa medborgardialoger. Man bar medverkat
till att ut veckla nya redskap for natburen
kontakt. Dessa redskap provas och utvarderas nu i ett anta l kommuner.
Sedan varen 2011 bar vi pa Stockholms

universitet utvecklat en kurs som bland
annat tar upp demokra tiskt deltagande
i nya former. Kursen ar natbaserad. Detar
intressant att ta del av vad eleverna valjer
att skriva om i sina uppsatser. Frejdigheten infor nya former for kontakt mellan
medborgare och politiker via natet ar
otvetydig. Mojlighet till deltagande och
maktspridning ses som spannande. Varfor inte prova? Detar ju pa natet det mesta
sker, skriver man. Dessa ungdomar satter
tonen for kommande demokratiska melodier. Och dear valjare redan nu.
Vigor klokt i att lyssna.
Dagens medborgare viii kanna narhet
till besluten.
Tomas Ohl in

Stockholms univers1tet

