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Part
Stiftelsen för Internetinfrastruktur
Box 7399
103 91 Stockholm
Org nr 802405-0190
(i det följande kallad ”.SE”)

Part
Serbiska kulturföreningen Sloga
Postadress: Ymergatan 16
c/o Stojka Lakic
753 25 UPPSALA
Orgnr 817603-3747
Kontaktperson:
Stojka Lakic (ordförande)
Tfn: 018-14 33 68
Mobil: 0738-22 34 71
Mail: lakic@comhem.se
 (i det följande kallad ”Leverantören”)

Leverantören
Leverantören är föreningen Serbiska kulturföreningen Sloga. Föreningens hemvist är Uppsala 
kommun. Föreningens verksamhetsområden är kultur, bildning, idrott och samhällsfrågor. 
Föreningen ingår som medlem i Serbernas Riksförbund i Sverige och Serbiska 
ungdomsorganisationen i Sverige

Sloga är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Föreningens ändamål är 
att vara förenande organ för de serber, samt andra intresserade, som företrädesvis bor inom 
Uppsala kommun och som vill arbeta för att öka integrationen i Sverige genom att uppmuntra 
ett ömsesidigt utbyte av livserfarenheter och kunskaper mellan olika grupper samt genom att 
främja aktiviteter, utbyten och möten inom föreningens verksamhetsområden. Sloga vill 
utveckla och sprida kunskap om serbisk kultur samt vara ett stöd i serbers kulturella och 
sociala identitetsprocess. Vidare skall Sloga verka för att vårda det serbiska kulturarvet och 
verka aktivt för att bevara och utveckla det serbiska språket.

Serbiska kulturföreningen Sloga har bedrivit en studiecirkel i grundläggande data- och 
internetkunskap för .SE:s räkning under vintern/våren 2009-2010. Vi gör det i samarbete med 
Eritreanska kvinnoföreningen i Uppsala och Somaliska föreningen. Verksamheten bedrivs i 
Studiefrämjandets lokaler, Portalgatan 2 ingång A1, 754 32 Uppsala.

.SE

.SE skall enligt stiftelseurkunden främja forskning, utbildning och undervisning inom data- 
och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. Detta avtal reglerar .SE:s köp av 
projektet från Leverantören.

Kontaktperson för detta projekt var
för .SE: Michael Winberg (michael.winberg@iis.se)
för leverantören: Stojka Lakic
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2. Syfte med projektet

Syftet med projektet är att under hösten 2010 genomföra följande.

- Att utbilda 15 handledare som skall kunna utbilda andra vuxna som står utanför 
Internet.

- Att 60 cirkeldeltagare får utbildning i hantering av Internet så att de kan utföra vissa 
tjänster (såsom surfa, mejla, betala räkningar, lyssna på musik etcetera). 
Utbildningarna ges i form av 2 lektionspass per kurstillfälle och minst ett kurstillfälle/
vecka under 6 veckor.

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

Mätbara mål

Handledarna skall efter genomfört projekt kunna undervisa vuxna i Internet med hänsyn tagen 
till de svårigheter som vuxna har.

Cirkeldeltagarna (ca 60 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 skall göras, med syfte att detta skall kunna 
spridas vidare till andra föreningar.

3.Projektbeskrivning

Projektnamn

”SESIG Somaliska Eritreanska Serbiska Internet grund, fas 2”

Målgrupp och användarnytta

SESIG är ett samarbetsprojekt mellan tre etniska kulturföreningar. Tack vare .SE som gav 
150 000 kr till SESIG kunde föreningarna engagera 15 ungdomar som cirkelledare att leda 
sammanlagt 30 studiecirklar med 60 cirkeldeltagare. Vid varje tillfälle träffades en 
cirkelledare och två vuxna deltagare i tre timmar. Varje deltagare fick fyra sådana 
tretimmarslektioner. En ledare kunde ha två parallella grupper.
Kursmaterialet utformades av dataläraren Maria (bilaga 1). Cirkelledarna gick 
Ledarutbildning steg 1 vid Studiefrämjandet i Uppsala innan studiecirklarna startades.
Varje förening valde sina 5 cirkelledare och hittade 20 cirkeldeltagare. Studiecirklarna hölls 
kvällstid i två olika datasalar som ligger på Studiefrämjandet i centrala Uppsala och i 
Eriksbergsskolan i västra delen av Uppsala.
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Projektorganisation
Projektbeställare är Michael Winberg, .SE, och leverantör Stojka Lakic, Serbiska 
kulturföreningen Sloga.

4. Leverabler och leveransplan
Enligt planeringen skulle projektet inledas 2010-09-20 och avslutas senast 2010-12-30.

Rekrytering av cirkelledare och cirkeldeltagare började redan i augusti då serbiska föreningen 
skickade ett informationsbrev till alla medlemmar. Samma brev skickades till styrelserna för 
de somaliska och eritreanska föreningarna.
27/10 gick ungdomarna tredje och sista gången Ledarutveckling del 1 vid Studiefrämjandet.
28/10 började första studiecirkeln på Eriksbergsskolan.
21/12 sista gången studiecirkel.
27/12 avslutningsfest.

5.Projektresultat

a. Positiva resultat
- Alla vi var i kontakt med tyckte att SESIG var en väldigt bra idé.
- Tre cirkeldeltagare var ursvenskar.
- SESIG engagerade medlemmarna i respektive förening.
- Man insåg vikten av att tillhöra en förening.
- Man insåg vinsten med att samarbeta med andra föreningar.
- Eleverna lärde sig nya saker varje gång och cirkelledarna kände sig därför behövda.
- Det vi höll på med kändes viktigt och naturligt. 
- Ungdomarna var motiverade.
- De tre ursvenska cirkeldeltagarna gav en slags harmoni till SESIG.  Svenskarna har lika 
stora behov att kunna Internet som invandrare.
- Många arbetade ideellt.
- Eriksbergsskolan och Studiefrämjandet upplät datasalar gratis, mot en lunch till anställda.
- Det var en fantastisk kursavslutning med svensk folkmusik, en duktig gitarrmusiker, god 
mat, dans och skratt.
- På slutet av kursen frågade alla om det fanns möjligheter att fortsätta. Vi insåg också att det 
finns många nya som vill börja kursen i Internet

b. Mindre positiva resultat
- Projektledaren fick arbeta hårt med att engagera ideella krafter.
- Ansträngande  pappersarbete och ålderdomlig administration.
- Först rekryterades 15 cirkelledare. Efter Ledarutbildningen Steg 1 rekryterades 7 till därför 
att så många hoppat av.
- Majoriteten av cirkelledarna hade aldrig arbetat tidigare. Studiefrämjandet hade inte tid med 
någon Ledarutbildning Steg 1 till dem som rekryterades senare.
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- Nästan 20 cirkeldeltagare höll på att utebli när tre personer i deras bekantskapskrets dog 
under en kort tid.
- Cirkelledarna glömde dela ut enkätblanketten vid sista tillfället. Bara 29 svarade på enkäten.
- Stark kyla gjorde att vi var tvungna att skjutsa cirkeldeltagare med bil vid varje kurstillfälle.
- Vi kunde inte få tag på några somalier under en månad. Därefter kom en stor grupp, tack 
vare några tongivande somaliers påtryckningar.

c. Andra resultat
- De sju cirkelledare som rekryterades senare fick mycket stöd från samordnaren och ideella 
krafter från respektive förening. De gjorde alla ett bra arbete.
- Det förekom kommentarer om att SESIG är lyx, ”vet ni att Danmarks drottning och vår 
drottning Silvia inte kan data heller”.
- Vi tror att samarbete mellan flera föreningar är en förutsättning för att en sådan här 
utbildning ska fungera. Det krävs nämligen mycket ideellt arbete från familjemedlemmar, 
vänner, bekanta och övriga som hjälper till att organisera.
- Det krävs kontinuerlig handledning och stöttning till både cirkelledare och cirkeldeltagare.
-12 timmars undervisning (4 cirkeltillfällen) är för kort tid, särskilt för dem som aldrig suttit 
vid en dator. Svårt att tvinga alla att göra läxor. Det måste finnas möjlighet till flexibilitet.

6. Utvärdering och analys

SESIG fas 2, frågor till cirkeldeltagare vid första träffen i november 2010
1. Har du 
Internetuppkopplad 
dator hemma?

1. Har du 
Internetuppkopplad 
dator hemma?

2. Har du 
använt 
persondator?

2. Har du 
använt 
persondator?

3.Använder 
du Internet?
3.Använder 
du Internet?

4.Använder 
du mejl?
4.Använder 
du mejl?

5. Använder du 
datorn som 
skrivmaskin?

5. Använder du 
datorn som 
skrivmaskin?

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
31 12 18 26 19 24 15 29 5 38

6. Vad vill du kunna göra efter kursen?
Ett axplock:

- Jag vill kunna använda dator och mejla.
- Jag vill lära mig att använda dator dagligen.
- Jag vill jobba.
- Jag vill lära mig hur man söker jobb och bostad.
- Jag vill lära mig köpa biljetter och mejla.
- Jag vill surfa på nätet.
- Jag vill lära mig använda Internetbank.
- Jag vill lära mig använda datorn och slippa alltid be om hjälp.
- Jag vill lära mig köpa biljetter, överföra bilder till och från dator, skriva i Word och 

Excel.
- Jag vill lära mig att hitta busstider, mejla och söka på Eniro.
- Jag vill kunna prata med mina barn och läsa tidningar via Internet.
- Jag skulle vilja vara cirkelledare på denna kurs.
- Jag skulle vilja jobba efter kursen.
- Jag vill lära mig surfa på nätet, skriva ut, använda Google, beställa via nätet.
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- Jag vill lära mig läsa tidningar via Internet, surfa, mejla.
- Jag vill lära mig hitta busstabeller.
- Jag vill lära mig skriva, klistra in bilder i text, skriva snabbare än vad jag gör nu.
- Jag vill lära mig att beställa varor, resor.
- Jag vill lära mig starta och stänga av datorn, titta på.
- Jag vill lära mig så mycket som möjligt om datorer.
- Jag vill lära mig bifoga bild när jag mejlar.
- Jag vill lära mig mera om datorer och Internet. (Vanlig önskan.)
- Jag vill lära mig gå in på data och Internet, prata med mina barn.
- Jag vill lära mig chatta med mina släktingar, öppna facebook.
- Jag vill kunna använda mejl (vanlig önskan).
- Jag vill lära mig tåg- och busstabell till Stockholm.

Under vårterminen 2010 hade projektet 7 datalärarassistenter (ungdomar) och 25 elever. De 
var uppdelade i 2 grupper. Vid varje tillfälle var det dataläraren som visade det som eleverna 
skulle lära sig och efter det gick datalärarassistenterna runt och hjälpte sina elever.

Under höstterminen 2010 hade SESIG 15 cirkelledare och 60 cirkeldeltagare, en datalärare, 
en projektledare. Dataläraren utformade kursmaterial och hjälpte till vid behov, var med på 
Ledarutbildningen steg 1 och gav olika råd till cirkelledare. Senare rekryterades 7 nya 
cirkelledare eftersom 7 hade hoppat av. De nya hann inte gå Ledarutbildningen steg 1, utan 
informerades 1,5 timme innan de skulle börja med sin grupp.

a. Utvärdering av resultatet

SESIG fas 2, utvärdering cirkeldeltagare vid sista träffen i december 2010
Varje fråga följs av en 
skala med siffrorna 1-4. 
Ringa in det tal som 
bäst överensstämmer 
med din egen 
uppfattning.

1.Vad tycker Du 
om 
handledningen 
av kursen?

2. Hur 
tycker Du 
utbudet av 
lektioner 
har varit?

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

4.Vad anser 
Du om 
kursens 
innehåll?

5. Har Du 
haft nytta 
av kursen?

1=Dålig/t
2=Mindre bra 9 3 3
3=Bra 11 11 5 11 5
4=Jättebra! 18 8 21 16 21

Kommentarer:
Jag har lärt mig precis det jag vill och som jag har i min vardag.
Jag tycker att det kunde varit flera lektioner.
12 timmar är för lite för mig. Jag vill fortsätta.

b. Förslag på förändringar

Problem/ Förslag till lösning
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Avhopp bland datalärare
Rekrytera och utbilda ett överskott av lärare i hela kursmaterialet, avsluta med prov. Endast 
godkända lärare får undervisa.
Avhopp bland elever
Föreningarna har en reservlista och ersätter snabbt den tomma platsen.
Svårt att styra vad eleverna får lära sig
Testa eleverna efter kursen. Lärarna och eleverna ska känna till detta prov från början.
Svårt att rekrytera elever, trots att behovet är stort
Detta måste lösas inom föreningarna.
Elever och lärare kommer inte i tid och meddelar inte alltid när de uteblir
Socialt tryck från föreningar och kursledning.
Alla hinner inte lära sig en ett minimum under sina 12 timmar trots flitiga försök
Möjlighet att eleven får 12 undervisningstimmar till.

c. Övrigt
Efterfrågan på annan utbildning förkommer, till exempel Excel, bildbehandling. Vi anser inte 
att detta ligger inom vårt uppdrag, men vill uppmuntra intresserade att ordna egna kurser med 
hjälp av Studiefrämjandet.

7. Framtida arbete
a. Eget arbete
Försöka få kommun eller landsting att bekosta fortsatt verksamhet. Vi anser att det är 
samhällets ansvar att se till att invandrare och äldre svenskar lär sig använda Internet, 
eftersom utvecklingen gör det allt svårare att klara sig utan Internet.

b. Förslag till spridning av projektets erfarenheter
• Släppa in fler föreningar i samarbetet.
• Försöka få massmedia att rapportera.
• Tala med flera studieförbund om denna metod, som kan användas till annan typ av 

undervisning.

8.Avslutning
Vi vill börja med att tacka .SE och Michael Winberg för deras starka stöd med både pengar 
och uppmuntran. Utan detta hade vi aldrig kunnat starta. Vi vill också tacka Studiefrämjandet, 
som välkomnar med trevlig tjänstvillig personal och bra lokaler. Eriksbergsskolan som ställer 
upp med sin fina datasal. Somaliska, Eritreanska och Serbiska föreningarna har alla bidragit 
med mycket ideellt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka alla trevliga datalärare och elever 
som idogt har arbetat med sina kurser.

Uppsala 30 december 2010
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Stojka Lakic   Maria Wold-Troell
Projektledare   Datalärare, IT-konsult
lakic@comhem.se   Tel +46 18 101207
SESIG Somaliska Eritreanska Serbiska
Internet Grund, Uppdrag för .SE:s  Internet för alla 2010
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