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1. Inledning 
Vi är tre föreningar som tillsammans drev projekt som heter ”SESIG Somaliska Eritreanska 
Serbiska Internet grund”. På papperet drevs SESIG inom Serbiska kulturföreningen Slogas 
regi men alla tre föreningar samarbetade hela tiden redan från första början. 
 
SESIG-projektet var ett test för oss på många olika sätt. I dag har vi stor kunskap om fördelar 
och brister i tillvägagångssättet och vi har många nya referenser.  
 
Vi vill tacka .SE som hjälpte oss genomföra det här projektet. Ett stort tack till Michael 
Winberg för ett sådant fantastiskt samarbete. 
 
Vi vill också tacka Studiefrämjandet för att vi fick använda deras lokaler och utrustning. 
 
Uppsala den 28 juni 2010 
 
Maria Wold-Truell   Stojka Lakic 
Datalärare   Projektledare 
 
 

2. Bakgrund 
Många medlemmar i våra tre föreningar vill lära sig mejla, betala sina räkningar via Internet, 
boka biljett och så vidare. Innan SESIG-projektet gjorde föreningarna olika försök utan någon 
större framgång. Men genom SESIG engagerade vi 25 elever, sju ungdomar, en datalärare och 
en projektledare.  
 

3. Syfte 
Syftet med SESIG var: 

• Att utbilda sju stycken assistenter/handledare som skulle kunna utbilda andra 
vuxna som står utanför Internet. 

• Att 25 stycken cirkeldeltagare får utbildning i hantering av Internet så att de kan 
utföra vissa tjänster (såsom surfa, mejla, betala räkningar, lyssna på musik 
etc.). 

• Att projektet utfaller på ett sådant sätt att erfarenheterna kan spridas vidare till 
andra föreningar i landet. 

 
4. Mål 

Assistenterna/handledarna (7 st.) skall efter genomfört projekt (och då med hjälp av en 
datalärare) kunna undervisa vuxna i Internet med hänsyn tagen till de svårigheter som vuxna 
har. 
 
Cirkeldeltagarna (minst 25 st.) skall ha lärt sig söka information på olika hemsidor, betala sina 
räkningar via Internet, lyssna på musik och hålla kontakt med vänner och bekanta via mejl.  
 
En sammanställning av projekterfarenheterna i syfte att detta skall kunna spridas vidare till 
andra föreningar samt göra minst en presentation för .SE  samt för en annan förening (t.ex. 
Serbiska förbundet) . 
 
 
 



5. SESIGs organisationsform 
 
 

 
SESIG testverksamhet 2009-09-14 – 2010-04-28 
 
Bra:  

• Många elever uppnådde målen att mejla, använda Internetbank, surfa på hemsidor och 
beställa flygbiljetter och har använt kunskaperna sedan dess. 

• Datalärarassistenterna (DLA) var mycket motiverade.  
• Bra samarbete mellan datalärare, projektledare och DLA. 
• Många elever väldigt motiverade. 

 
Mindre bra: 

• En del elever arbetade efter schema och kunde inte komma så ofta. 
• Lokalerna och datorerna fungerade inte som utlovat. Vi fick till och med ställa in 

lektioner. 
• Många elever slutade. Bland annat på grund av att de inte orkade genomföra kursen 

men främst för att de hade för dåliga kunskaper i svenska. 
• Stora grupper gjorde att tiden inte användes effektivt. 

 
 
 



6. Diskussion 
Ett fokus med projektet SESIG var att ungdomarna (datalärarassistenterna) skulle få bättre 
självförtroende. Vid varje Internetlektion upplevde vi ungdomarna som entusiastiska, 
positiva, lojala, vänliga mot sina elever. De tyckte att det var roligt att hjälpa vuxna med 
bristande kunskaper i svenska. Det syntes att ungdomarna kände något positivt med sina 
föräldrars annorlunda bakgrund.  
 
När SESIG avslutades och när vi skickade intyg till alla datalärarassistenter ringde mamma 
till en av dem. Hon var nästan gråtfärdig när hon berättade att han visade sitt intyg för sin 
socialsekreterare och fick så kallad poäng, vilket betyder att han får åka och bo i Göteborg 3 
dagar. Han har lite problem.  
 
En till solskenshistoria handlar om en kvinna, anställd på landstinget, bakade kakor och 
stickade inom sin förening och hade aldrig suttit vid en dator. När vi frågade henne om hon 
ville vara med i SESIG blev svaret nej. Men när vi började så satt hon ändå där, redo att lära 
sig. Och hon lärde sig allt som togs upp under kursens gång. 
 
SESIG är redan känd som en lyckad testverksamhet i Uppsala. Flera andra föreningar är 
intresserade att vara med. 
 

7. Kursmaterial 
 
I stället för traditionellt läromaterial har vi använt egenhändigt tillverkade bruksanvisningar. I 
den beskrivs i ord och bild moment för moment hur eleven ska skriva och klicka för att nå sitt 
mål. Dessa bruksanvisningar delades ut till varje elev och gav utrymme för anteckningar och 
eleven kunde ta hem dem och öva.  
 
Tanken är att samma material ska ses över och sammanställas till ett häfte inför höstens 
kurser.  
 
Exempel på kursmaterial, se bilaga 
 
 

8. Intyg elever 
Nedanstående intyg skickades till alla elever. 
 
 

SESIG Somaliska Eritreanska Serbiska Internet Grund 

Uppdrag för  .SE:s Internet för alla 2009 
 

 

Intyg 
 

Internet Grund för nybörjare 
 

För ………………………………………………………………… 

 

 



Utbildningen har sett i samverkan med Stiftelsen för Internetinfrastruktur och Studiefrämjandet. 

 

Utbildningens innehåll: 

 

*Google 

*Fånga musen, favoriter 

*Eniro 

*UL hemsida, boka flygstol 

*Skapa e-post, mejla 

*Webbshop, Akademiska 

*Betala räkningar via internet. Studiebesök på Swedbank, undervisning av Swedbank och Nordea 

*Swebuss 

 

Utbildningen har omfattat 16 olika kurstillfällen med genomgång av nya uppgifter vid varje 

kurstillfälle, samt 13 fredagar 3 timmar varje fredag  med möjligheter att öva/repetera  med hjälp av 

en eller flera datalärarassistenter. Det fanns två olika grupper vid varje kurstillfälle. Gruppen som 

hade lite datavana hade två lektioner och nybörjargruppen två och en halv lektioner varje gång. 

 

Av de sammanlagt 29 gångerna (16+13) var …………………………………… närvarande …………….. gånger. 

 

 

Studiematerial 

Skärmdumpar 

Studiebesök på Swedbank 

Föredragshållare från Swedbank och Nordea 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. ……………………………………………………………… 

Maria Wold-Troell  Stojka Lakic 

Datalärare och kursansvarig  Projektledare 

 
9. Intyg datalärarassistenter 

 
Nedanstående intyg skickades till alla datalärarassistenter. 
 

Serbiska kulturföreningen Sloga  
 
 
 
Arbetsintyg 
 
Arbetstagareuppgifter 
Xxxxx xxxxx 
Xxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
Personnummer xxxxxxxxxxx 
 



 
Anställning 
Xxxx har varit datalärarassistent på en utbildning under perioden 2010-02-24—2010-04-28. 
Anställningsformen var tidsbegränsad timanställning, kvällstid. Vanligtvis har lektioner 
hållits två timmar på onsdagar och frivilliga övningar under tre timmar på fredagar.  Han 
skötte samtidigt sina gymnasiestudier. 
 
Arbetsuppgifter 
Xxxx är flerspråklig och har assisterat vid undervisning av eritreansktalande vuxna i Internet. 
Undervisningen har riktats till vuxna elever från tre olika föreningar samtidigt, varav en är 
eritreansk. Lektionerna hölls på svenska och Internet är ofta på engelska.  Eleverna har lärt sig 
söka information på olika hemsidor, skapa och använda e-post. 
 
Xxxx kunskaper i Internet var mer än tillräckliga, och han är en vänlig och empatisk person. 
Han var väldigt omtyckt av projektdeltagarna, dataläraren och projektledaren. 
 
Vi kan rekommendera Xxxx som en mycket kunnig, hjälpsam och ansvarstagande person. Vi 
ställer också gärna upp som referens.  
 
 
 
 
 
Maria Wold-Troell Stojka Lakic 
Datalärare, IT-konsult Projektledare 
 SESIG Somaliska Eritreanska Serbiska Internet Grund 

Uppdrag för .SE:s  Internet för alla 2009 
 
 
 

10.  Utvärdering sammanställning 
 

Nedan följer sammanställning av en utvärdering som gjordes sista dag på SESIG, med hjälp 
av enkäten som finns nedan.  Det var 20 av 34 samtliga elever, lärare, datalärarassistenter och 
projektledare som svarade.  
 

 

SESIG utvärdering 2010-04-28 
Varje fråga följs av en 
skala med siffrorna 1-
4. Ringa in det tal som 
bäst överensstämmer 
med din egen 
uppfattning. 

Vad tycker Du 
om 
handledningen 
av kursen? 

Hur tycker 
Du 
utbudet av 
lektioner 
har varit? 

Hur känner 
Du för Ditt 
eget 
engagemang 
när det gäller 
närvaron? 

Vad anser 
Du om 
kursens 
innehåll? 

Har Du 
haft nytta 
av 
kursen? 

1=Dålig/t 1     
2=Mindre bra 1    4 
3=Bra 3 13 9 7 1 
4=Jättebra! 15 7 11 13 15 
 20 20 20 20 20 
 



 
11.  Enkätblankett 

 
Utvärdering av datakurs 
 
Denna utvärderings enda syfte är att få reda på vad vi kan göra bättre. 
Varje fråga följs av en skala med siffrorna 1-4. Ringa in det tal som bäst 
överensstämmer med din egen uppfattning. 
 
1= Dålig/t  2=Mindre bra  3=Bra  4=Jättebra! 
 
Vad tycker Du om handledningen av kursen? 
1  2  3  4 
 
Hur tycker Du utbudet av lektioner har varit? 
1  2  3 4 
 
Hur känner Du för Ditt eget engagemang när det gäll er närvaron? 
1  2  3  4 
 
Vad anser Du om kursens innehåll? 
1  2  3  4 
Har Du haft nytta av kursen? 
1  2  3  4 
 
Skriv gärna ner om Du har andra tips och idéer så att vi kan förbättra oss eller om du 
tycker någon fråga saknas i utvärderingen. 
 
 
Internet för alla 2009, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.  Exempel på läromedel. 

E-post  

Lektion 6 Spara adresser 

 

1 Klicka på Kontakter 

 

2 Klicka på knappen längst upp till vänster (lägg till kontakt) 

 
 



 

3 Ta fram dina kontakter  

4 Kryssa i dem du vill lägga i gruppen 

 

5 Klicka på Grupper och välj gruppen Matlagning. 

Maila till grupp 

1 Klicka på Nytt meddelande 

 

2 Tryck på Till: 

  

3 Klicka på lilla pilen och välj Matlagning 
 



 

6 Välj Alla om du vill skicka till alla 

7 Markera en och en annars. 

8 Välj Klar när du är färdig.  

 

Gruppen visas i adressfältet. 
 

 


