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	  	  Inledning	  
Projektet	  IT-‐ikapp	  handlar	  om	  att	  överbrygga	  klyftor	  i	  samhället	  och	  sprida	  
kunskap	  om	  och	  öka	  användandet	  av	  Internet	  bland	  nya	  svenskar	  som	  saknar	  
internetvana.	  Det	  här	  projektet	  har	  huvudsakligen	  riktat	  sig	  till	  nya	  svenskar	  i	  
Järvaområdet	  och	  erbjudit	  gratis	  utbildning	  i	  grundläggande	  internetkunskap	  i	  
form	  av	  kortkurser	  för	  deltagare	  utan	  särskilda	  förkunskaper	  samt	  till	  
allmänheten	  genom	  helpdesk	  på	  de	  lokala	  biblioteken.	  

Den	  här	  slutrapporten	  beskriver	  fortsättningen	  av	  projektet	  IT-‐ikapp	  som	  
genomfördes	  under	  2010	  av	  Kista	  folkhögskola	  med	  ett	  projektstöd	  om	  
995.000	  kr	  från	  Stiftelsen	  för	  Internetinfrastruktur	  (.SE).	  Slutrapporten	  är	  en	  
redovisning	  av	  projektets	  verksamhet	  och	  resultat	  fram	  till	  den	  31	  november	  
2010.	  

	  

Projektets	  leverantör/genomförare	  
Kista	  Folkhögskola	  
Kista	  folkhögskola	  startades	  den	  9	  mars	  2007	  som	  filial	  till	  Sjöviks	  
Folkhögskola,	  den	  1	  november	  2009	  beslutade	  Folkbildningsrådet	  att	  Kista	  
Folkhögskola	  blir	  en	  självständig	  folkhögskola	  med	  Kista	  Folkhögskolas	  
förening	  som	  huvudman.	  Kista	  Folkhögskola	  är	  Sveriges	  första	  folkhögskola	  
med	  en	  muslimsk	  värdegrund.	  

Kista	  folkhögskolas	  verksamhet	  utgår	  från	  tre	  övergripande	  målområden:	  
folkbildning,	  medborgarskap	  och	  tro.	  

Kista	  folkhögskolas	  förening	  som	  är	  skolans	  huvudman	  är	  en	  ideell	  och	  politiskt	  
obunden	  förening.	  Föreningens	  ändamål	  är	  att	  understödja	  och	  upprätthålla	  
Kista	  folkhögskolas	  verksamhet,	  som	  i	  första	  hand	  är	  att	  bedriva	  folkbildning.	  

Värdegrunden	  för	  Kista	  folkhögskolas	  förening	  baseras	  på	  följande	  
demokratiska	  och	  islamiska	  principer:	  

•	  Alla	  människor	  har	  lika	  värde.	  

•	  Varje	  människas	  rättigheter	  ska	  respekteras	  oavsett	  exempelvis	  kön,	  
etnisk	  bakgrund	  och	  religion.	  Alla	  har	  rätt	  till	  lika	  behandling.	  

•	  Konflikter	  kan	  lösas	  på	  demokratisk	  väg	  och	  rättvis	  fred	  kan	  uppnås.	  

•	  Utveckling	  uppnås	  genom	  demokrati,	  jämställdhet,	  delaktighet	  och	  
samhörighet	  

På	  Kista	  Folkhögskola	  vill	  vi	  skapa	  nya	  arbetsformer.	  Vi	  vill	  skapa	  en	  
interkulturell	  dialog	  och	  ett	  brett	  medborgerligt	  deltagande.	  Vi	  vill	  säkerställa	  
att	  nya	  svenskar	  aktivt	  kan	  delta	  i	  samhällslivet	  och	  ta	  del	  av	  de	  möjligheter	  
som	  den	  digitala	  tekniken	  erbjuder.	  Vi	  vill	  ge	  våra	  deltagare	  alla	  nödvändiga	  
verktyg	  så	  att	  de	  kan	  vara	  med	  och	  bygga	  det	  nya	  Sverige.	  
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Kista	  Folkhögskola	  befinner	  sig	  i	  Järva-‐området	  med	  stadsdelarna	  Rinkeby,	  
Kista	  och	  Tensta	  i	  Stockholm	  som	  har	  cirka	  62.000	  invånare.	  Fler	  än	  tre	  
fjärdedelar	  har	  utländsk	  bakgrund	  och	  över	  hälften	  av	  invånarna	  kommer	  från	  
Asien,	  Mellanöstern	  och	  Afrika.	  

	  
Vi	  som	  har	  jobbat	  med	  projektet	  
	  
Projektansvarig:	  Abdulkader	  Habib	   abdulkader.habib@folkbildning.net	  
	  
Projektsamordning	  	  och	  redovisning:	  
Sofia	  Sternevald	  och	  Alve	  Högman	  

	  
sofia@kistafolkhogskola.se	  eller	  
alve@kistafolkhogskola.se	  

	  
Utbildare	  för	  handledarna	  och	  
författare	  av	  boken:	  Suleiman	  Arale	  

	  
	  
suleiman.arale@folkbildning.net	  

	  
Ekonom:	  Ali	  Ibrahim	  
	  
Media:	  Sofia	  Zouagui	  och	  Joakim	  
Hallman	  

	  
ali.ibrahim.kista@folkbildning.net	  

	  
Hemsida:	  Företaget	  ”Ivan	  den	  vackre”	  

	  

	  
Vi	  kan	  nås	  för	  frågor	  om	  de	  olika	  projektområdena	  på	  Kista	  Folkhögskola	  
tel	  08-‐751	  50	  45	  
	  

Syfte,	  Målgrupp	  och	  Målsättning	  
Syftet	  med	  internetutbildningen	  är	  att	  avdramatisera	  dator-‐	  och	  
internetanvändning	  så	  att	  den	  blir	  en	  möjlighet	  istället	  för	  något	  främmande	  
och	  oöverskådligt.	  Vi	  vill	  ge	  deltagarna	  tillräckliga	  datorkunskaper	  för	  att	  klara	  
sig	  i	  det	  svenska	  samhället	  och	  för	  att	  kunna	  använda	  datorn	  som	  ett	  redskap	  i	  
vardagen.	  
	  
Målgruppen	  som	  vi	  arbetar	  med	  är	  en	  utsatt	  grupp	  som	  oftast	  står	  utanför	  
samhället.	  Det	  är	  invandrare	  som	  är	  bosatta	  i	  så	  kallade	  problemområden.	  I	  och	  
med	  att	  vi	  inte	  subventionerar	  en	  marknad	  där	  företag	  är	  verksamma	  så	  
tränger	  vi	  inte	  ut	  näringsverksamhet	  utan	  vi	  ger	  snarare	  personer	  som	  inte	  har	  
möjlighet	  att	  skaffa	  sig	  nödvändiga	  kunskaper	  för	  att	  delta	  i	  samhället	  en	  chans.	  
	  
Målsättningen	  är	  att	  deltagarna	  ska	  stärka	  sin	  självkänsla	  och	  utveckla	  sin	  
självständighet.	  Vi	  ser	  också	  möjligheten	  att	  Järva-‐området	  som	  samhälle	  
kommer	  att	  gynnas	  av	  en	  allmän	  kompetenshöjning	  inom	  digitala	  medier,	  och	  
ett	  ökat	  intresse	  för	  internetanvändning.	  Dessutom	  kommer	  det	  breda	  
samhälleliga	  engagemang	  som	  redan	  samlats	  kring	  projektet	  att	  gynna	  
Järvaområdet	  och	  dess	  invånare.	  
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Projektet	  har	  varit	  uppdelat	  i	  10	  mål:	  

1 Minst	  300	  nyutbildade	  i	  grundläggande	  data	  och	  internetkunskap	  (IT-‐
ikappkurser).	  
	  

2 Förslag	  till	  kostnadseffektiva	  utbildningsmetoder	  i	  internetkunskap	  för	  
nya	  svenskar	  med	  bl.a.	  arabiska	  och	  somaliska,	  som	  hemspråk.	  
	  

3 Ett	  pedagogiskt	  utbildningsmaterial	  (bok-‐form)	  i	  grundläggande	  dator-‐	  
och	  internetkunskap	  på	  bl.a.	  svenska,	  arabiska	  och	  somaliska	  med	  fokus	  på	  
bilder	  och	  korta	  enkla	  texter	  för	  personer	  som	  saknar	  vana	  att	  läsa	  
instruktionstexter	  för	  dator-‐	  och	  internetanvändning	  och	  med	  begränsade	  
svenska-‐kunskaper.	  
	  
4 En	  tydlig	  och	  användarvänlig	  hemsida	  med	  text	  på	  lätt	  svenska,	  arabiska	  
och	  somaliska	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  nybörjare	  med	  begränsade	  svenska-‐
kunskaper.	  
	  
5 Mellan	  3-‐6	  korta	  pedagogiska	  filmer	  som	  visar	  hur	  man	  använder	  Internet	  
för	  att	  genomföra	  ett	  antal	  olika	  saker,	  t.ex.	  söka	  information,	  mejla	  samt	  titta	  
på,	  lyssna	  till	  eller	  läsa	  nyheter	  från	  olika	  nyhetskällor.	  Att	  använda	  e-‐tjänster	  
på	  försäkringskassan.se,	  bank-‐sidor	  eller	  andra	  samhällsinriktade	  webbsidor.	  
	  
6 Ett	  tryckt	  informationsmaterial	  för	  spridning	  vid	  planerade	  
informationssammankomster	  på	  ett	  flertal	  större	  orter	  i	  Sverige.	  Ett	  flertal	  
folkhögskolor,	  studieförbund	  och	  organisationer	  på	  flera	  större	  orter	  i	  Sverige	  
kommer	  att	  få	  veta	  vad	  IT-‐ikapp	  är	  och	  kan	  få	  hjälp	  av	  oss	  att	  starta	  liknande	  
verksamheter	  lokalt.	  
	  

7 Helpdesk	  som	  kommer	  att	  visa	  både	  på	  deltagarna	  s	  fortsatta	  utveckling	  
inom	  internetanvändning	  efter	  kursens	  slut	  samt	  hur	  mycket	  intresset	  för	  
internetanvändning	  ökar	  i	  området.	  Helpdesken	  kan	  också	  användas	  för	  att	  
mäta	  hur	  utbildningsmaterialet	  används	  av	  deltagarna	  efter	  kursens	  slut.	  
	  

8 Intresset	  för	  projektet	  på	  andra	  platser,	  tex	  i	  Göteborg	  och	  Malmö	  samt	  
fler	  förorter	  i	  Stockholm.	  
	  
9 Ett	  ökat	  intresse	  för	  internetanvändning	  bland	  nya	  svenskar	  samt	  för	  
projektets	  verksamhet	  inom	  lokala	  organisationer	  såväl	  som	  inom	  
stadsdelsförvaltningar,	  stad	  och	  kommun	  runt	  om	  i	  Sverige.	  
	  
10 En	  ökad	  inkludering	  av	  nya	  svenskar	  i	  samhällets	  olika	  områden	  såsom	  
informationstillgänglighet,	  informations-‐	  och	  uttrycksfrihet,	  alla	  de	  ökande	  
samhällstjänster	  som	  erbjuds	  via	  internet	  samt	  inom	  allmänt	  
samhällsengagemang.	  
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Metod	  
Arbetsmetoden	  har	  fokuserat	  på	  delaktighet	  hos	  målgruppen	  i	  projektets	  
genomförande	  och	  resultat.	  Vi	  har	  jobbat	  i	  ett	  nära	  samarbete	  med	  lokala	  
föreningar	  och	  organisationer.	  Tanken	  har	  varit	  att	  föra	  över	  kunskap	  och	  
ägandeskap	  till	  de	  grupper	  som	  vi	  har	  som	  målgrupp.	  Genom	  att	  rekrytera	  
handledare	  till	  våra	  kurser	  från	  lokala	  organisationer	  och	  föreningar	  har	  vi	  
garanterat	  att	  handledarna	  har	  en	  förankring	  till	  målgruppen.	  Det	  är	  dessa	  
handledare	  som	  i	  sin	  tur	  har	  utbildat	  sina	  egna	  medlemmar	  i	  grundläggande	  
dator-‐	  och	  internetkunskaper.	  Rekrytering	  av	  kursdeltagare	  till	  IT-‐
ikappkurserna	  ombesörjdes	  huvudsakligen	  av	  föreningarna	  med	  handledarnas	  
hjälp.	  

Därutöver	  har	  dessa	  handledare	  även	  fungerat	  som	  rekryteringsbas	  till	  
helpdesk	  och	  marknadsföring.	  De	  har	  varit	  våra	  främsta	  ambassadörer	  för	  
spridningen	  av	  projektet.	  Detta	  har	  varit	  viktigt	  då	  handledarna	  står	  för	  större	  
delen	  av	  genomförandet	  i	  projektet.	  

Vi	  som	  har	  organiserat	  projektet	  har	  sett	  att	  inkluderandet	  av	  målgruppen	  har	  
varit	  mycket	  lyckosam	  dels	  för	  att	  förankra	  projektet	  hos	  målgruppen	  och	  dels	  i	  
att	  marknadsföra	  vår	  idé.	  Därutöver	  har	  deras	  delaktighet	  varit	  en	  
förutsättning	  för	  att	  rekrytera	  deltagare	  till	  kurserna	  vilket	  vi	  inte	  klarat	  av	  på	  
egen	  hand.	  

	  

Samverkan	  mellan	  de	  aktörer	  som	  varit	  delaktiga	  
Kista	  Folkhögskola	  har	  fått	  stöd	  av	  Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur	  (.SE	  )	  för	  
att	  driva	  projektet	  IT-‐ikapp.	  	  Därutöver	  har	  DSV	  (Data	  och	  systemvetenskap	  vid	  
Stockholms	  universitet)	  samverkat	  vilket	  bland	  annat	  inneburit	  att	  handledare	  
fått	  möjlighet	  att	  gå	  en	  distanskurs	  på	  Stockholms	  universitet.	  

Tensta	  träff	  och	  Rinkeby-‐Kista	  stadsdelsförvaltning	  har	  bidragit	  med	  medel	  och	  
lokal	  för	  att	  utrusta	  ytterligare	  en	  datorsal	  som	  har	  använts	  under	  
utbildningarna	  i	  projektet	  men	  även	  gett	  föreningar	  tillgång	  till	  en	  datorsal.	  

De	  femton	  lokala	  ideella	  föreningar	  som	  varit	  med	  i	  projektet	  i	  rekrytering	  av	  
både	  handledare	  och	  deltagare	  till	  kurserna	  har	  varit	  en	  oerhört	  viktig	  resurs	  
för	  projektet.	  Det	  är	  bland	  annat	  Föreningen	  Röda	  Havet,	  Kebire,	  Horseed	  relief,	  
Nätverket	  Ungdomar	  för	  Fred	  (NUF),	  Röda	  Havet,	  Hirgigo,	  Föreningen	  för	  
kvinnoutveckling,	  Libanesiska	  familjeföreningen,	  Somaliska	  föräldrar-‐	  och	  
modersmålsföreningen,	  Kista	  Folkhögskolas	  förening	  och	  Nordic	  African	  
Association	  for	  Children	  Safety	  (NAAS).	  

Projektet	  har	  också	  lett	  till	  många	  andra	  positiva	  kontakter	  i	  närsamhället	  och	  
utanför.	  	  Bland	  annat	  med	  Hjälpmedelsinstitutet,	  Post-‐	  och	  telestyrelsen,	  ABF	  
Väst,	  Biblioteken	  i	  Stockholm	  och	  Östergötland,	  Botkyrka	  kommun	  osv.	  
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Genomförda	  aktiviteter	  
Nedan	  presenteras	  genomförda	  aktiviteter	  i	  ett	  kort	  sammandrag:	  

• Handledarutbildningar	  –	  Vi	  har	  genomfört	  två	  stycken	  
handledarutbildningar	  under	  våren	  2010.	  De	  som	  deltog	  var	  rekryterade	  från	  
intresserade	  organisationer	  och	  föreningar	  i	  närområdet.	  Utbildningarna	  hölls	  
av	  Kista	  Folkhögskolas	  datorlärare	  Suleiman	  Arale.	  
	  
• Framtagande	  av	  handbok	  i	  dator-‐	  och	  internetanvändning	  –	  Kista	  
Folkhögskolas	  projektsamordnare	  Sofia	  Sternevald	  och	  datorlärare	  Suleiman	  
Arale	  utformande	  respektive	  författade	  en	  handbok	  som	  trycktes	  i	  1300	  
exemplar	  och	  lanserades	  på	  Medborgarexpo	  den	  10	  april	  2010.	  
	  

• Pedagogiska	  filmer	  –	  5	  filmer	  producerades	  med	  hjälp	  av	  Sofia	  Zouagui	  
och	  Joakim	  Hallman.	  
	  

• Marknadsföring	  –	  Projektet	  förmedlade	  sin	  projektidé	  på	  Medborgarexpo	  
i	  Kistamässan	  den	  10	  april	  2010	  och	  på	  Bokmässan	  i	  Göteborg	  den	  23-‐26	  
september	  2010.	  Vid	  båda	  tillfällen	  har	  handledare	  som	  varit	  verksamma	  i	  
projektet	  fungerat	  som	  informationsspridare.	  Därutöver	  var	  vi	  delaktiga	  vid	  två	  
tillfällen	  som	  anordnades	  av	  .SE	  och	  vid	  andra	  tillfällen	  runt	  om	  i	  Sverige.	  
	  

• IT-‐ikappkurser	  –	  Projektet	  genomförde	  28	  stycken	  kurser	  i	  
grundläggande	  dator-‐	  och	  internetkunskaper	  med	  totalt	  335	  deltagare.	  
	  

• Helpdesk	  –	  58	  tillfällen	  i	  3	  bibliotek	  (Kista,	  Tensta	  och	  Rinkeby	  bibliotek)	  
under	  2	  timmar	  vardera.	  Helpdesken	  har	  varit	  bemannad	  av	  handledarna.	  
	  

• Översättning	  –	  Boken	  översattes	  till	  somaliska	  av	  Ali	  Ibrahim.	  
	  

Resultat	  kopplat	  till	  målen	  
Nedan	  presenteras	  de	  resultat	  som	  projektet	  har	  levererat	  kopplat	  till	  de	  
initiala	  mål	  som	  sattes	  vid	  ansökan.	  

Handledarutbildning	  
Handledarutbildningarna	  genomfördes	  under	  våren	  2010	  i	  två	  omgångar	  med	  
totalt	  28	  deltagare	  (varav	  39	  procent	  var	  kvinnor).	  Utbildningen	  av	  
handledarna	  fokuserade	  huvudsakligen	  på	  pedagogisk	  handledning	  samt	  
innehållet	  i	  dator-‐	  och	  internetundervisningen.	  
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Utvärderingarna	  som	  samlades	  in	  efter	  kurser	  är	  genomgående	  positiva.	  Det	  
som	  det	  främst	  lämnades	  kritik	  kring	  var	  på	  tiden	  och	  lokalerna	  som	  användes	  
under	  kursen,	  där	  ett	  fåtal	  vill	  ha	  mer	  tid	  och	  trevligare	  lokaler.	  
	  
Minst	  300	  nyutbildade	  i	  grundläggande	  dator-‐	  och	  internetkunskap	  
Från	  våren	  2010	  till	  hösten/vintern	  2010	  genomfördes	  28	  stycken	  kurser	  i	  
grundläggande	  dator-‐	  och	  internetanvändning.	  Totalt	  deltog	  335	  personer	  i	  
utbildningsverksamheten.	  Åldersfördelning	  inom	  kurserna	  såg	  ut	  enligt	  
följande:	  

	  

Diagram	  1	  -‐	  Åldersfördelning	  på	  deltagare	  i	  IT-‐ikappkurserna	  

	  

Förklaring:	  Totalt	  sammanfattar	  diagrammet	  åldersfördelningen	  för	  291	  
personer	  av	  totalt	  335.	  

Vi	  ser	  att	  den	  största	  delen	  av	  deltagarna	  utgjordes	  av	  åldersgrupperna	  25-‐34	  
år	  samt	  35-‐44	  år.	  Vår	  satsning	  på	  att	  även	  inkludera	  pensionärer	  verkar	  ha	  gett	  
resultat	  då	  vi	  har	  nådde	  drygt	  ett	  40-‐tal	  pensionärer.	  De	  svagaste	  grupperna	  
som	  vi	  inte	  har	  nått	  i	  större	  utsträckning	  är	  personer	  som	  är	  71	  år	  och	  uppåt	  
och	  personer	  under	  15	  år	  samt	  personer	  med	  en	  ålder	  mellan	  55	  och	  64	  år.	  Om	  
vi	  jämför	  detta	  med	  statistiken	  presenterad	  i	  ”Svenskarna	  och	  Internet”	  (2010,	  
sida	  10)	  skriven	  av	  Olle	  Findahl	  så	  ser	  vi	  att	  de	  mest	  frekventa	  
internetanvändarna	  ligger	  i	  åldersspannet	  12	  år	  till	  44	  år,	  med	  ett	  max	  i	  
gruppen	  16-‐24	  år.	  Det	  är	  därför	  positivt	  att	  vi	  har	  en	  förskjutning	  på	  våra	  
deltagare	  med	  ett	  max	  kring	  25-‐34	  år	  samt	  att	  vi	  har	  en	  stor	  grupp	  pensionärer.	  
Däremot	  är	  det	  uppenbart	  att	  vi	  har	  missat	  en	  grupp	  med	  ett	  stort	  behov,	  
åldersgruppen	  55-‐64	  år.	  

Efter	  kursens	  slut	  fick	  deltagarna	  svara	  på	  ett	  antal	  frågor.	  Det	  var	  totalt	  128	  
svarande.	  Nedan	  presenteras	  några	  av	  de	  viktigaste	  resultaten.	  

En	  av	  frågorna	  som	  deltagarna	  fick	  var	  om	  de	  ville	  delta	  i	  kursen	  och	  svaren	  
från	  utvärderingarna	  gav	  resultatet:	  
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Pie	  chart	  1	  –	  Ville	  du	  delta	  i	  kursen?	  

	  

Vi	  ser	  att	  totalt	  ville	  91	  procent	  av	  de	  svarande	  delta	  i	  kursen	  och	  4	  procent	  
ville	  inte	  delta	  medan	  5	  procent	  svarat	  ”vet	  ej”.	  	  Tolkningen	  av	  de	  9	  procent	  som	  
svarade	  ”nej”	  eller	  ”vet	  ej”	  kan	  vara	  att	  de	  initialt	  inte	  ville	  delta	  eller	  såg	  det	  
som	  något	  nödvändigt	  ont.	  Enligt	  handledarna	  såg	  deltagarna	  behovet	  och	  
nyttan	  av	  kunskapen	  tydligare	  i	  slutet	  av	  kursen.	  

Deltagarna	  fick	  även	  svara	  på	  frågan	  om	  de	  använt	  Internet	  innan	  kursen.	  
Svaren	  fördelades	  enligt	  följande:	  

	  

Diagram	  2	  -‐	  Har	  du	  använd	  Internet	  förut?	  

	  

91%	  

4%	  
5%	  

Ja	   Nej	   Vet	  ej	  

13%	  

40%	  27%	  

20%	  

Ja,	  mycket	   Lite	   Ibland	  med	  hjälp	  av	  någon	  som	  kan	   Aldrig	  
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Vi	  ser	  här	  att	  en	  knapp	  majoritet	  av	  deltagarna	  aldrig	  har	  använt	  Internet	  eller	  
endast	  med	  handledning	  av	  någon	  som	  kan	  (47	  procent).	  	  Därefter	  har	  vi	  en	  
stor	  grupp	  som	  endast	  till	  en	  liten	  del	  använt	  Internet	  (40	  procent)	  följt	  av	  en	  
minoritet	  som	  använt	  internet	  mycket	  (13	  procent).	  Vad	  statistiken	  inte	  
avslöjar	  är	  kunskapsnivån	  utan	  den	  anger	  endast	  frekvensen	  av	  användandet.	  
Man	  kan	  dock	  med	  viss	  försiktighet	  tyda	  att	  en	  större	  del	  av	  våra	  deltagare	  har	  
haft	  låg	  erfarenhet	  och	  lågt	  användande	  av	  Internet	  och	  således	  också	  troligtvis	  
en	  bristande	  kunskap.	  

För	  att	  få	  svar	  på	  frågan	  som	  ställs	  ovan	  kan	  vi	  titta	  på	  nästa	  fråga	  i	  
utvärderingen:	  Är	  det	  svårt	  att	  använda	  Internet?	  

	  

Diagram	  3	  –	  Är	  det	  svårt	  att	  använda	  Internet?	  

	  

Här	  ser	  vi	  att	  en	  stor	  del	  av	  deltagarna	  har	  svarat	  att	  det	  är	  mycket	  eller	  lite	  
svårt	  att	  använda	  Internet	  (81	  procent)	  och	  en	  knapp	  femtedel	  tyckte	  att	  det	  
inte	  var	  några	  svårigheter	  alls	  (19	  procent).	  Frågan	  ställdes	  alltså	  i	  slutet	  av	  
kursen	  och	  det	  skulle	  vara	  intressant	  med	  ett	  före	  och	  efter	  perspektiv.	  Det	  
finns	  tyvärr	  inte	  att	  tillgå	  i	  statistiken	  så	  vi	  får	  använda	  oss	  av	  tolkningar	  som	  
baseras	  på	  intervjuer	  med	  handledarna.	  Att	  deltagarna	  uppfattar	  svårigheter	  
med	  användning	  av	  Internet	  även	  efter	  utbildningen	  kan	  tolkas	  som	  att	  behovet	  
och	  insikten	  om	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  användningsområde	  har	  ökat.	  Det	  var	  en	  
återkommande	  kommentar	  från	  handledarna	  som	  ansåg	  att	  behovet	  av	  
fortsättningskurser	  var	  stort.	  För	  många	  av	  deltagarna	  täcktes	  endast	  de	  mest	  
grundläggande	  kunskaperna	  på	  kursen	  och	  de	  har	  insett	  att	  kunskapsbristen	  är	  
stor.	  De	  övriga	  19	  procenten	  är	  troligtvis	  mer	  vana	  användare	  som	  deltagit	  i	  
kursen	  för	  att	  få	  repetition	  och	  har	  efter	  kursen	  upplevt	  sig	  en	  större	  trygghet	  i	  
användningen	  av	  Internet	  och	  datorer.	  

För	  att	  fördjupa	  oss	  i	  hur	  nyttan	  av	  kursen	  var	  för	  deltagarna	  ställde	  vi	  frågan:	  
Fick	  du	  den	  hjälp	  du	  behövde	  för	  att	  kunna	  använda	  Internet	  på	  ett	  bra	  sätt?	  

	  

28%	  

53%	  

19%	  

Ja,	  mycket	   Lite	  svårt	   Inte	  svårt	  alls	  
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Diagram	  4	  -‐	  Fick	  du	  den	  hjälp	  du	  behövde	  för	  att	  kunna	  använda	  Internet	  på	  ett	  
bra	  sätt?	  

	  

I	  svaren	  vi	  fick	  var	  74	  procent	  entydigt	  positiva	  samt	  14	  procent	  generellt	  nöjda	  
men	  efterfrågade	  mer	  tid	  eller	  mindre	  grupper.	  De	  som	  svarade	  entydigt	  
negativt	  utgjordes	  av	  2	  procent	  av	  deltagarna.	  Det	  som	  är	  positivt	  är	  att	  88	  
procent	  har	  varit	  nöjda	  där	  14	  procent	  utav	  dessa	  har	  efterfrågat	  mer	  tid	  eller	  
mindre	  grupper.	  Detta	  påvisar	  nyttan	  av	  kursen	  ändock	  om	  deltagarna	  
fortfarande	  efter	  utbildningen	  upplever	  att	  internetanvändning	  är	  svårt	  (vilket	  
kan	  tydas	  i	  Diagram	  3).	  

	  

Förslag	  till	  kostnadseffektiva	  utbildningsmetoder	  i	  internetkunskap	  för	  
nya	  svenskar	  med	  bl.a.	  arabiska	  och	  somaliska,	  som	  hemspråk.	  
En	  av	  de	  största	  utmaningar	  som	  ett	  projekt	  som	  IT-‐ikapp	  har	  är	  att	  nå	  
målgruppen	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  bara	  ger	  deltagande	  i	  genomförande	  men	  också	  
framgång	  i	  resultatet	  hos	  de	  deltagande.	  De	  femton	  lokala	  ideella	  föreningar	  
som	  varit	  med	  i	  projektet	  under	  rekrytering	  av	  både	  handledare	  och	  deltagare	  
till	  kurserna	  har	  varit	  nödvändiga	  för	  projektets	  framgång.	  Deltagarna	  såväl	  
som	  handledarna	  har	  fått	  ut	  en	  extra	  dimension	  av	  utbildningen	  genom	  det	  sätt	  
som	  rekryteringen	  genomfördes.	  Deltagarna	  har	  fått	  chansen	  till	  en	  utbildning	  
som	  annars	  inte	  varit	  tillgänglig	  och	  handledarna	  har	  fått	  erfarenhet	  och	  
kunskap	  i	  att	  utbilda	  och	  föra	  kunskap	  vidare	  inom	  sin	  organisation.	  Vi	  hade	  
inte	  kunnat	  nå	  ett	  lika	  positivt	  resultat	  om	  det	  inte	  varit	  för	  det	  arbete	  som	  
föreningarna	  och	  deras	  handledare	  la	  ner	  på	  att	  rekrytera	  i	  de	  egna	  leden.	  

Genom	  vår	  arbetsmetod	  och	  genom	  våra	  resultat	  tycker	  vi	  oss	  ha	  hittat	  ett	  
kvalitativt	  och	  kostnadseffektivt	  sätt	  att	  nå	  svaga	  grupper	  i	  dator-‐	  och	  
internetkunskap.	  Styrkan	  ligger	  i	  att	  vi	  kan	  nå	  utsatta	  grupper	  som	  annars	  inte	  
kommit	  i	  kontakt	  med	  Internet	  och	  datorer.	  Vi	  bedömer	  att	  dessa	  grupper	  är	  i	  
stort	  behov	  av	  kunskapen	  och	  skulle	  ha	  svårt	  att	  skaffa	  sig	  den	  genom	  andra	  
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kanaler	  (med	  undantag	  för	  andra	  initiativ	  från	  aktörer	  som	  t	  ex	  ABF	  eller	  
Stockholms	  stadsbibliotek).	  	  Förutom	  den	  kostnadseffektiva	  faktorn	  som	  är	  
åtråvärd	  ser	  vi	  att	  genom	  den	  arbetsmetod	  som	  vi	  använder	  att	  kunskapen	  bärs	  
och	  ägs	  av	  målgruppen.	  Detta	  gör	  att	  de	  kan	  fortsätta	  att	  utbilda	  och	  handleda	  
sina	  deltagare	  utan	  vår	  närvaro.	  

	  

Ett	  pedagogiskt	  utbildningsmaterial	  (bok-‐form)	  i	  grundläggande	  dator-‐	  
och	  Internetkunskap	  på	  bl.a.	  svenska,	  arabiska	  och	  somaliska.	  

Utbildningsmaterialet	  utformades	  av	  Sofia	  Sternevald	  och	  författades	  av	  
Suleiman	  Arale	  båda	  anställda	  vid	  Kista	  Folkhögskola.	  Det	  resulterade	  i	  
boken	  ”IT-‐ikapp	  –	  Handbok	  i	  dator-‐	  och	  internetanvändning”	  vilket	  är	  en	  bok	  
som	  täcker	  grundläggande	  kunskaper	  i	  dator-‐	  och	  internetanvändning	  på	  totalt	  
86	  sidor.	  Boken	  trycktes	  upp	  i	  1300	  exemplar	  och	  utgjorde	  kurslitteraturen	  på	  
IT-‐ikappkurserna.	  Boken	  delades	  ut	  gratis	  till	  alla	  kursdeltagare	  och	  finns	  även	  
gratis	  att	  tillgå	  för	  allmänheten	  på	  www.it-‐ikapp.se.	  	  Därutöver	  marknadsfördes	  
boken	  på	  mässorna	  Medborgarexpo	  2010	  och	  Bokmässan	  2010.	  Det	  
resulterade	  i	  ett	  stort	  antal	  beställningar	  från	  såväl	  privatpersoner	  som	  
bibliotek	  runt	  om	  i	  landet	  (totalt	  är	  146	  böcker	  sålda	  i	  dagsläget).	  Boken	  
översattes	  även	  till	  somaliska	  och	  finns	  gratis	  att	  tillgå	  i	  pdf.	  Tyvärr	  fanns	  det	  
ingen	  person	  som	  kunde	  översätta	  materialet	  till	  arabiska	  för	  rimliga	  kostnader	  
och	  även	  ingen	  internt	  som	  hade	  tiden	  att	  utföra	  arbetet.	  Trots	  projektets	  
avslut	  så	  tittar	  vi	  vidare	  på	  konstruktiva	  lösningar	  för	  att	  få	  boken	  översatt.	  

Av	  handledarna	  fick	  boken	  mycket	  bra	  betyg	  då	  alla	  som	  fyllde	  i	  utvärderingen	  
under	  handledarkursen	  bedömde	  materialet	  som	  mycket	  bra	  eller	  bra.	  

	  

En	  tydlig	  och	  användarvänlig	  hemsida	  med	  text	  på	  lätt	  svenska,	  arabiska	  
och	  somaliska	  

Hemsidan	  www.it-‐ikapp.se	  skapades	  med	  hjälp	  av	  företaget	  Ivan	  den	  vackre	  
där	  presentation	  av	  projektet	  finns	  tillsammans	  med	  boken	  i	  pdf	  format	  samt	  
filmerna.	  Hemsidan	  fyller	  en	  viktig	  funktion	  i	  att	  lätt	  kunna	  komma	  åt	  
projektresultaten.	  Vi	  på	  Kista	  Folkhögskola	  ser	  dock	  behovet	  av	  att	  uppdatera	  
den	  så	  att	  den	  blir	  mer	  interaktiv	  med	  deltagarna	  och	  handledarna.	  Därför	  finns	  
det	  tydliga	  förbättringsmöjligheter	  genom	  att	  uppdatera	  hemsidan	  med	  mer	  
tydligt	  och	  lättåtkomligt	  innehåll	  samt	  utvecklandet	  av	  en	  mer	  dynamiskt	  
utformning.	  Här	  har	  vi	  inte	  lyckats	  med	  en	  översättning	  av	  hemsidan	  av	  samma	  
skäl	  som	  ovan	  då	  det	  visat	  sig	  ytterst	  kostsamt	  och	  att	  vår	  interna	  personal	  inte	  
har	  haft	  tiden.	  

	  

Mellan	  3-‐6	  korta	  pedagogiska	  filmer	  som	  visar	  hur	  man	  använder	  
internet	  

Med	  hjälp	  av	  Sofia	  Zouagui	  och	  Joakim	  Hallman	  producerades	  5	  stycken	  filmer.	  
Syftet	  var	  att	  komplettera	  boken	  med	  filmerna	  för	  att	  på	  så	  sätt	  ge	  handledarna	  
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ytterligare	  ett	  verktyg	  i	  undervisningen.	  Filmerna	  ligger	  även	  uppe	  på	  
hemsidan	  för	  allmänheten	  och	  kan	  användas	  utan	  kostnad.	  De	  filmer	  som	  
producerades	  var:	  

• Komma	  igång	  med	  mail	  
• Kommunicera	  via	  mail	  
• Spara	  tid	  med	  internettjänster	  
• Detta	  kan	  du	  hitta	  på	  Internet	  
• Komma	  igång	  med	  Skype	  
	  

Ett	  tryckt	  informationsmaterial	  för	  spridning	  vid	  planerade	  
informationssammankomster	  på	  ett	  flertal	  större	  orter	  i	  Sverige	  

Det	  visade	  sig	  finnas	  behov	  av	  olika	  typer	  av	  informationsmaterial	  så	  det	  som	  
producerades	  blev	  anpassat	  efter	  ändamålet.	  Det	  gjordes	  en	  initial	  
informationsbroschyr	  till	  Medborgarexpo	  som	  användes	  under	  mässan.	  Även	  
till	  Bokmässan	  nyproducerades	  informationsmaterial	  för	  att	  passa	  besökarna.	  
Därutöver	  har	  även	  roll-‐ups	  och	  flyers	  producerats	  för	  helpdeskverksamheten.	  

Vi	  har	  fått	  blandade	  resultat	  av	  informationsspridningen.	  För	  att	  nå	  presumtiva	  
kursdeltagare	  så	  har	  informationsmaterialet	  haft	  låg	  effekt.	  Däremot	  för	  att	  
sprida	  information	  om	  boken	  så	  verkar	  det	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  då	  flera	  
beställningar	  har	  kommit	  in	  den	  vägen.	  Till	  viss	  del	  har	  även	  informationen	  höjt	  
deltagandet	  på	  helpdesken	  men	  det	  har	  även	  varit	  viktigt	  att	  deltagande	  har	  
spritt	  informationen	  till	  sina	  bekanta.	  

	  

Helpdesk	  

Till	  en	  början	  syftade	  helpdesken	  till	  att	  stödja	  endast	  kursdeltagarna	  i	  deras	  
vidareutveckling.	  	  Vi	  såg	  att	  behovet	  i	  området	  var	  stort	  och	  kontaktade	  därför	  
biblioteken	  i	  närområdet	  och	  undrade	  om	  de	  var	  intresserade.	  Det	  resulterade	  i	  
ett	  pilotprojekt	  med	  3	  stycken	  bibliotek	  som	  hade	  en	  2	  timmar	  lång	  helpdesk	  
en	  gång	  i	  veckan.	  De	  medverkande	  biblioteken	  var	  Kista,	  Rinkeby	  och	  Tensta	  
bibliotek.	  För	  att	  ytterligare	  dra	  nytta	  av	  den	  kompetens	  som	  skapats	  genom	  
IT-‐ikappkurserna	  lät	  vi	  helpdesken	  drivas	  av	  handledarna	  mot	  ett	  arvode.	  

Under	  58	  stycken	  tillfällen	  har	  vi	  haft	  upp	  mot	  150	  deltagare	  (uppskattning	  
från	  biblioteket	  baserat	  på	  insamlad	  närvaro).	  Efter	  en	  något	  trög	  start	  så	  
började	  folk	  strömma	  till.	  Kista	  Folkhögskola	  och	  biblioteken	  bedömer	  att	  det	  
är	  viktigt	  med	  kontinuitet	  för	  att	  nå	  fler	  personer.	  De	  frågor	  som	  tas	  upp	  i	  
helpdesken	  är	  återkommande	  och	  på	  mycket	  grundläggande	  nivå.	  Många	  av	  
besökarna	  under	  helpdesken	  efterfrågar	  även	  kurser.	  En	  del	  från	  helpdesken	  
fick	  chansen	  att	  gå	  kursen	  då	  vi	  genomförde	  en	  kurs	  specifikt	  för	  personer	  som	  
kommit	  i	  kontakt	  med	  projektet	  genom	  helpdesken.	  Den	  kan	  därför	  i	  framtiden	  
tjäna	  som	  en	  rekryteringsbas	  för	  kommande	  IT-‐ikappkurser.	  

	  

Intresset	  för	  projektet	  på	  andra	  platser	  
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Vi	  marknadsförde	  projektet	  genom	  flera	  kanaler.	  Dels	  genom	  mässor	  
(Medborgarexpo	  och	  Bokmässan)	  och	  dels	  genom	  att	  vi	  närvarade	  på	  flertalet	  
seminarium.	  Vid	  mässorna	  har	  några	  av	  handledarna	  deltagit	  som	  
ambassadörer	  för	  projektet	  vilket	  har	  varit	  mycket	  uppskattat	  från	  vår	  sida	  då	  
de	  har	  den	  starkaste	  kopplingen	  till	  genomförandet	  i	  projektet.	  Under	  året	  som	  
gått	  har	  vi	  deltagit	  under	  två	  tillfällen	  på	  seminarium	  som	  arrangerats	  av	  .SE	  
samt	  vid	  andra	  tillfällen	  i	  Stockholm	  och	  Jönköping.	  

Vi	  har	  även	  låtit	  andra	  aktörer	  ta	  del	  av	  kursmaterial	  och	  upplägg	  för	  att	  sprida	  
kursen	  genom	  att	  de	  själva	  får	  driva	  kursen.	  Sjöviks	  Folkhögskola	  har	  
genomfört	  2	  kurser	  i	  denna	  form.	  Detta	  ger	  oss	  viktig	  feedback	  på	  hur	  kurserna	  
fungerat	  i	  andra	  miljöer	  och	  det	  ger	  möjlighet	  till	  nya	  infallsvinklar.	  

	  

Ett	  ökat	  intresse	  för	  internetanvändning	  och	  en	  ökad	  inkludering	  av	  nya	  
svenskar	  i	  samhället.	  

Dessa	  två	  mål	  är	  mer	  en	  vision	  än	  en	  faktisk	  målsättning,	  det	  vill	  säga	  något	  
som	  vi	  hoppas	  projektet	  bidrar	  till.	  I	  och	  med	  vår	  erfarenhet	  från	  projektåret	  
och	  tidigare	  pilotprojekt	  tycker	  vi	  oss	  se	  ett	  ökat	  intresse	  hos	  våra	  deltagare.	  
Förutom	  det	  faktiska	  slutmålet	  så	  har	  även	  organisationerna	  som	  varit	  
delaktiga	  fått	  upp	  intresset	  för	  att	  bedriva	  sådan	  kursverksamhet	  samt	  
handledarna	  har	  personligen	  uttryckt	  sitt	  intresse	  för	  frågan	  på	  ett	  mycket	  
insiktsfullt	  sätt	  under	  utvärderingar	  och	  i	  diskussioner	  med	  oss	  som	  styrt	  
projektet.	  

	  

Projektet	  har	  även	  bidragit	  till	  ett	  större	  nätverk	  för	  oss	  och	  de	  aktörer	  som	  
deltagit.	  Vi	  har	  genom	  projektet	  fått	  en	  än	  starkare	  koppling	  till	  vår	  lokala	  miljö.	  
För	  de	  som	  deltagit	  har	  det	  t.ex.	  medfört	  att	  personer	  fått	  anställning	  på	  Kista	  
Folkhögskola,	  organisationer	  har	  blivit	  inkluderandet	  i	  andra	  projekt	  
(exempelvis	  Medborgarexpo),	  och	  vi	  har	  alla	  fått	  ett	  utökat	  nätverk.	  

	  

Förbättringar	  
Som	  i	  alla	  projekt	  finns	  det	  möjligheter	  till	  förbättringar	  nedan	  presenteras	  
några	  av	  de	  viktigaste:	  

	  

Kurser	  i	  grundläggande	  data	  och	  internetkunskap	  

För	  att	  driva	  kurserna	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  behövs	  en	  del	  förändringar.	  
Informationen	  till	  handledarna	  innan	  kursstart	  måste	  bli	  tydligare.	  För	  att	  
villkor,	  ansvar	  och	  redovisning	  ska	  vara	  tydligt	  för	  handledarna	  borde	  detta	  
inkluderas	  som	  en	  del	  utav	  utbildningen.	  Vi	  såg	  att	  det	  brustit	  från	  vårt	  håll	  i	  
vissa	  delar	  och	  handledarna	  hade	  inte	  tydligt	  klart	  för	  sig	  vad	  som	  gällde.	  
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För	  att	  få	  ett	  mer	  flexibelt	  system	  i	  antal	  deltagare	  måste	  även	  vi	  som	  driver	  
projektet	  komma	  fram	  med	  lösningar	  som	  inte	  låser	  antalet	  deltagare	  utan	  
snarare	  ett	  mer	  flexibelt	  system	  som	  följer	  behovet.	  Problemet	  för	  projektåret	  
som	  gått	  var	  att	  gruppernas	  sammansättning	  i	  antal	  och	  nivåer	  skiftade	  stort	  
vilket	  gjorde	  vårt	  fastsatta	  regelverk	  problematiskt	  för	  en	  del.	  

	  

Hemsida	  

Som	  nämnts	  ovan	  behövs	  en	  uppdaterad	  version	  av	  hemsida	  för	  att	  tillgodose	  
behoven	  hos	  allmänheten,	  kursdeltagarna	  och	  handledarna.	  Materialet	  och	  
texten	  på	  hemsidan	  måste	  genomarbetas	  för	  att	  bli	  mer	  tillgängligt.	  För	  
handledarna	  borde	  också	  information	  komma	  upp	  för	  att	  lätt	  kunna	  tillgå	  
material	  och	  instruktioner	  för	  att	  driva	  och	  redovisa	  sina	  kurser.	  Tidigare	  har	  
den	  informationen	  skötts	  via	  mejlkontakt	  vilket	  visat	  sig	  ha	  brister	  då	  vi	  inte	  
alltid	  nått	  ut	  tillräckligt.	  

	  

Marknadsföring	  

Vi	  har	  nått	  allmänheten	  genom	  att	  delta	  i	  olika	  sammanhang	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Dock	  så	  måste	  vi	  arbeta	  mer	  med	  att	  identifiera	  målgrupper	  som	  vi	  vill	  nå.	  
Föreningar	  och	  organisationer	  är	  en	  nyckel	  i	  vårt	  arbete	  och	  trots	  att	  vi	  har	  
lyckats	  bra	  även	  i	  detta	  måste	  det	  vara	  ett	  prioriterat	  område	  för	  framtiden	  i	  att	  
nå	  ut.	  Även	  helpdesken	  har	  behov	  av	  att	  tydligare	  marknadsföras	  mot	  besökare	  
på	  biblioteket	  men	  även	  till	  personer	  som	  inte	  besöker	  biblioteket.	  

	  

Ett	  ökat	  intresse	  för	  internetanvändning	  och	  En	  ökad	  inkludering	  av	  nya	  
svenskar	  i	  samhället.	  

För	  att	  nå	  vår	  vision	  måste	  vi	  fortsätta	  att	  förbättra	  de	  ovannämnda	  punkterna	  
men	  för	  att	  nå	  ut	  i	  större	  bemärkelse	  måste	  vi	  identifiera	  och	  initiera	  fler	  
samarbeten.	  Vi	  tror	  på	  vår	  idé	  och	  arbetsmetod	  men	  vi	  måste	  också	  hitta	  
former	  för	  att	  utveckla	  oss	  och	  skapa	  samarbeten.	  Ett	  prioriterat	  sammanhang	  
att	  hitta	  samarbetsformer	  är	  inom	  folkbildning.	  Att	  hitta	  former	  där	  
folkhögskolor,	  studieförbund	  och	  bibliotek	  kan	  samarbeta	  ger	  oss	  ytterligare	  
genomslagskraft	  och	  möjligheter	  till	  utveckling.	  

	  

Slutsats	  

IT-‐ikapp	  har	  gett	  oss	  en	  möjlighet	  att	  sprida	  folkbildningstanken	  till	  vårt	  civila	  
samhälle.	  Vikten	  av	  att	  se	  behovet	  hos	  svaga	  grupper	  och	  att	  tillgodose	  detta	  är	  
av	  yttersta	  vikt.	  Särskilt	  när	  det	  gäller	  den	  digitala	  delaktigheten	  vilken	  i	  grund	  
och	  botten	  är	  en	  demokratisk	  fråga.	  Alla	  ska	  kunna	  delta	  i	  samhället	  på	  lika	  
villkor	  och	  ha	  möjlighet	  till	  att	  utnyttja	  samhällstjänster.	  I	  och	  med	  dagens	  
situation	  där	  de	  flesta	  möjligheter	  till	  att	  delta	  i	  samhällslivet,	  praktiskt,	  socialt	  
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och	  politiskt,	  flyttar	  ut	  på	  Internet	  så	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  alla	  har	  
kunskapen	  att	  nyttja	  Internet.	  

Genom	  IT-‐ikapp	  har	  vi	  skapat	  ett	  nätverk	  och	  en	  mötesplats	  mellan	  oss	  som	  
folkhögskola	  och	  vårt	  lokala	  samhälle	  som	  genererat	  många	  positiva	  faktorer.	  
Inte	  minst	  har	  det	  gett	  organisationerna	  och	  deras	  medlemmar	  en	  möjlighet	  till	  
att	  höja	  sin	  kompetens,	  både	  inom	  organisationen	  men	  också	  för	  de	  enskilda	  
individerna.	  Vi	  har	  sett	  att	  detta	  har	  gjort	  att	  de	  vi	  samverkat	  med	  lättare	  kan	  
delta	  i	  andra	  projekt	  och	  verksamheter	  som	  vi	  driver.	  Det	  ger	  inte	  bara	  oss	  mer	  
legitimitet	  men	  skapar	  även	  möjligheter	  för	  organisationerna	  och	  andra	  aktörer	  
som	  vi	  samarbetet	  med.	  I	  och	  med	  det	  större	  nätverk	  som	  samlats	  kring	  
projektet	  har	  nya	  vägar	  och	  lösningar	  inom	  andra	  områden	  genererats.	  Ett	  
exempel	  är	  den	  föreningslokal	  som	  vi	  utvecklar	  tillsammans	  med	  de	  föreningar	  
som	  varit	  mest	  aktiva	  inom	  IT-‐ikapp.	  I	  lokalen	  ska	  vi	  kunna	  samlas	  kring	  olika	  
typer	  av	  verksamhet.	  

Resultaten	  från	  årets	  projekt	  har	  i	  mångt	  och	  mycket	  varit	  positiva.	  Vi	  har	  
lyckats	  både	  nå	  en	  bredd	  i	  de	  korta	  kurserna	  både	  i	  ålder	  och	  i	  olika	  typer	  av	  
föreningar.	  Genom	  helpdesken	  och	  vårt	  deltagande	  på	  offentliga	  mässor	  och	  
seminarium	  har	  vi	  nått	  allmänheten.	  Det	  finns	  dock	  flera	  
förbättringsmöjligheter	  som	  vi	  måste	  beakta.	  Det	  interna	  arbetet	  måste	  
förbättras,	  vi	  måste	  fortsätta	  att	  aktivt	  sprida	  idén	  och	  hitta	  nya	  
samarbetspartner,	  och	  vi	  måste	  utöka	  bredden	  i	  de	  organisationer	  som	  vi	  riktar	  
oss	  mot.	  

Vi	  ser	  att	  behovet	  av	  att	  fortsätta	  arbetet	  är	  stort,	  inte	  minst	  i	  vår	  lokala	  miljö	  
som	  ofta	  är	  förknippad	  med	  ett	  utanförskap.	  Vi	  som	  folkbildare	  måste	  ta	  ansvar	  
för	  vårt	  närområde	  och	  förstärka	  arbetet	  inom	  vårt	  uppdrag	  att	  tillgodose	  de	  
svagaste	  grupperna	  i	  samhället.	  Att	  göra	  detta	  ensamma	  är	  en	  stor	  uppgift	  men	  
som	  initiativtagare	  till	  detta	  projekt	  ligger	  det	  i	  vårt	  och	  allmänhetens	  intresse	  
att	  hitta	  nya	  vägar	  för	  fortsatt	  arbete.	  Som	  folkhögskola	  ingår	  vi	  i	  ett	  större	  
sammanhang	  –	  folkbildning.	  Inom	  folkbildningen	  finns	  det,	  förutom	  
folkhögskolor,	  studieförbund	  och	  bibliotek.	  Dessa	  två	  aktörer	  ser	  vi	  som	  viktiga	  
i	  ett	  fortsatt	  arbete	  med	  att	  minska	  den	  digitala	  klyftan.	  Vi	  siktar	  på	  att	  inför	  
nästa	  år	  förstärka	  vårt	  samarbete	  inom	  digital	  delaktighet.	  För	  endast	  med	  
gemensamma	  krafter	  kan	  vi	  förändra.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


