
Tips för en nätdialog

En nätdialog kan vara en lika bra erfarenhet som en fysisk diskussion. Utnyttja
Dialogpaus-stiftelsens följande tips för att leda en nätdialog.

För diskussionsanordnaren utgör en nätdiskussion möjligheten att föra samman
diskussionsdeltagare från hela Finland, eller till och med hela världen. Samtidigt har man
möjligheten att öka tillgängligheten. För många kan en nätdiskussion till och med vara ett
tryggare och mer praktiskt sätt att delta.

De plattformar som är tillgängliga varierar beroende på arrangör. En del använder Teams,
andra Meet och många tycker om Zoom. Det finns också andra möjligheter. Utnyttja i
anordnandet av en nätdialog dina tidigare kunskaper om en plattform som du har använt och
dess funktioner. Plattformarna uppdateras regelbundet. Därför finns det inga tips om
enskilda plattformars funktioner.

Tips för arrangören

Det lönar sig att ordna diskussionen antingen helt på distans eller helt som ett fysiskt möte.
En kombination av dessa, en hybrid, är svårare att genomföra, och för detta behövs mer
kompetens!

I en dialog inom en egen gemenskap kan det fungera bättre med en utomstående
handledare, så att det är möjligt för alla att jämlikt delta i diskussionen.

Fundera över hur många deltagare ni vill ha. I en nätdialog är 4–10 personer ett bra
deltagarantal. Det är bra att i början av diskussionen reservera 5–15 minuter, då
arrangörerna redan är på plats och deltagarna kan ansluta sig för att testa hur
internetuppkopplingen, kameran och mikrofonen fungerar.

Fundera dessutom på om det behövs en person som ansvarar för de praktiska
arrangemangen? Han eller hon kan till exempel erbjuda tekniskt stöd. Bekanta er med den
plattform som ni ska använda. Det är bra för arrangören att på förhand fundera över vad
som kan gå fel. Ordna vid behov för deltagarna ett försök, då de kan testa om plattformen
och uppkopplingen fungerar.



Vi rekommenderar Sitras Dialogpaus-video om identifiering av kunnande som vi ger ut under
de närmaste veckorna för att inleda diskussionen. Om du använder videon kan du dela åt
deltagarna en länk till videon och låta var och en se den självständigt.

Att observera i inbjudningsprocessen till en nätdialog

Det är bra att säkerställa att de personer som bjuds in vet vilken nätplattform som används
och vad den förutsätter av dem. Överskatta inte unga människors och underskatta inte
gamla människors digitala färdigheter!

Instruera deltagarna redan på förhand om att det är bra att ha kameran på under hela
dialogen. Detta bidrar till att skapa förtroende och stärka kommunikationen.

Berätta för deltagarna att det är viktigt att delta i dialogen under hela den tid som den varar
samt att det är särskilt viktigt att fokusera på den gemensamma stunden.

Berätta senast i det bekräftelsemeddelande som sänds till deltagarna att diskussionen är
konfidentiell och vad detta innebär då den förs på distans. Det är viktigt att det inte finns
andra människor i lokalen, eller om det finns ska deltagaren ha hörlurar så att ingen
utomstående hör andra människors upplevelser. Eftersom diskussionen är konfidentiell,
spelas den inte in.

Tips för handledare av nätdiskussioner

I nätdiskussioner framhävs tidskänslan. Om du leder en nätdiskussion, kan du lägga till en
paus i manuskriptet (i slutet av denna sida). Manuskriptet erbjuder en ram för hur
diskussionen fortlöper. Fundera dessutom på om ni ska ha lite inledande snack och testning
av utrustning före dialogen eller efterprat efter dialogen. Du kan också skriva ner dessa
stunder, även om de skulle vara fritt formulerade.

Instruera deltagarna om att det är bra att ha kameran på under hela dialogen. Handledaren
av nätdiskussionen, dvs. facilitatorn, har videon på under hela diskussionen. Detta skapar en
trygghetskänsla för deltagarna och gör det lättare att delta särskilt om deltagarna inte känner
varandra sedan tidigare.

Personer, som av en eller annan orsak upplever att det är svårt att tala högt, kan använda
chatten. Fundera på förhand över vilka delar av diskussionen som vid behov kan genomföras
i chatten.



Ge tydliga instruktioner åt deltagarna om hur man i en nätdiskussion ber att få ordet, hur
man kan dela videon och spelreglerna för diskussionen samt hur man vid behov delar upp sig
i par. Lär dig principerna för hur plattformen används före dialogen.

Vi rekommenderar att deltagarna fritt börjar tala efter varandra trots att man kanske då
talar lite över varandra. Detta händer ofta på distansmöten. Uppmuntra emellertid
deltagarna till detta. Ni kan också komma överens om att varje deltagare stänger mikrofonen
när han eller hon inte pratar och åter öppnar den då han eller hon vill säga något. Andra
alternativ är att be om ordet till exempel med plattformens funktion för att räcka upp
handen.

Spara åt dig själv diskussionens manuskript, som ges ut i den nedre delen av denna sida
under den närmaste tiden, handledarens diskussionskort och Spelregler för en konstruktiv
diskussion på olika flikar. Fundera över om du vill göra egna anteckningar på datorn eller på
papper.

Tips för nätdialoger har tagits fram av Dialogpaus-stiftelsen tillsammans med
Dialogpaus-utbildare och handledare.
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