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Inledning 
 

Projektet IT-ikapp handlar om att överbrygga klyftor i samhället och sprida kunskapen om- och 

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. 

Den här slutrapporten beskriver provomgången av projektet IT-ikapp som genomfördes under 

2009 av Kista folkhögskola med ett projektstöd om 290.000 kr från Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur (.SE). Slutrapporten är en redovisning av projektets verksamhet och resultat 

fram till den 17 november 2009.  

I skrivande stund är ett av delprojekten ännu inte avslutat eller utvärderat. Delprojektet som ska 

prova att integrera grundläggande internetutbildning med SFI,  kommer att redovisas som ett 

tillägg till slutrapporten tillsammans med en utvärdering av den pedagogiska delen av projektet. 

En pedagogisk utvärdering har delvis gjorts vid en muntlig och skriftlig utvärdering av 

handledarnas utbildning och uppdrag som handledare. Tillägget till slutrapporten kommer att 

levereras av Kista Folkhögskola den 31 mars 2010.  

Provomgången av projektet har genomförts uppdelat i 6 delprojekt. 

1. Handledarutbildning för 17 handledare  

2. Kortkurser i internet för nybörjare 

3. En längre kurs i internet för nybörjare 

4. Framtagande av en pedagogisk webbsida som ett kompletterande läromedel till utbildningen 

5. Framtagande av ett pedagogiskt förslag till ett utbildningsmaterial på lätt svenska översatt till 

arabiska och somaliska  

6. Integrering av grundläggande internetutbildning med SFI-utbildning (Svenska för invandrare) 

 

Slutrapporten presenterar Kista Folkhögskola, bakgrunden till projektet, dess syfte och målgrupp 

samt redovisar de olika delprojektens verksamheter. Utöver det presenteras en sammanställning 

av utvärderingsresultatet och lärdomar av projektet. Slutligen presenteras ett förslag på hur 

projektet bör utvecklas och fortsätta under 2010. 
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Projektets leverantör / genomförare 
 

Kista Folkhögskola 

 

Kista folkhögskola startades den 9 mars 2007 som filial till Sjöviks folkhögskola, den 1 1 november 

2009 beslutade Folkbildningsrådet att Kista Folhögskola blir en självständig folkhögskola med 

Kista Folkhögskolas förening som huvudman. Vi blir Sveriges första folkhögskola med muslimsk 

bakgrund.  

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, ras, 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 

Kista folkhögskola har flera utvecklingsprojekt i samverkan med andra organisationer, bl a Sjöviks 

folkhögskola, Mora folkhögskola och Kjesäters folkhögskola/Scouternas Akademi. I lokal 

utvecklingsverksamhet finns ett samarbete med Spånga-Tenstas och Rinkeby-Kistas 

stadsdelsförvaltningar, Rinkeby Folkets hus, ABF Väst och en rad andra institutioner och 

föreningar. 

Järva-området med stadsdelarna Rinkeby, Kista och Tensta i Stockholm har ca 62.000 invånare. 

Fler än tre fjärdedelar har utländsk bakgrund och över hälften av invånarna kommer från Asien, 

Mellanöstern och Afrika. Många kallar det ett utanförskapsområde, vi ser det som en del av det 

svenska paradiset. 

Ett samhälle för alla, folkbildning och gemenskap är ledorden i Kista Folkhögskolas multikulturella 

skola för vuxenutbildning. Skolans fokus är kurser för människor med olika kapacitet och 

bakgrund. Utbildningar som skolan erbjuder är bl.a. grund- och gymnasiekompetens, 

svenskaundervisning, digitala medier och dator/internetkurser. En majoritet av eleverna kommer 

ursprungligen från länder i Mellanöstern och Afrika. Kista Folkhögskolas personalstyrka har breda 

kompetenser, exempelvis när det gäller språk, utbildning, religion, kultur. En utgångspunkt för 

skolans verksamhet är EUs elva grundprinciper för integration.  
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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.   

 

 

 

 

Vi som har jobbat med projektet 

 

Projektansvarig: Abdulkader Habib  abdulkader.habib@folkbildning.net 
 

Projektsamordning  och redovisning: Sofia Sternevald 
 

sofia.sternevald.kista@folkbildning.net 
 

Projektledare samt  utbildare handledarutbildning och  

handledarmentor: Suleiman Arale  

 

 

suleiman.arale@folkbildning.net 
 

Utbildare långkurs dator-internet dag: Ismet Nadir Aslan 
 

ismetaslan@yahoo.com 
 

Kursadministratör: Ali Ibrahim Ali  
 

ali.ibrahim.kista@folkbildning.net 

 

Vi kan nås för frågor om de olika projektområdena på Kista Folkhögskola  

tel 08-751 50 40 / 08-751 50 41 

 

 

 

 

Samverkan mellan Kista folkhögskola, Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) och 

Stockholms Universitet , ideella föreningar och andra medaktörer 

 

Kista folkhögskola har fått stöd av Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE ) för att kunna dra igång 

projektet IT-ikapp.  

Folkhögskolan och DSV (Data och systemvetenskap vid Stockholms Universitet) har hittat en 

samverkan som bland annat inneburit att folkhögskolan fått ta över ett 40-tal datorer för en ny 

datasal. Den invigdes i början av oktober 2009 och utgör nu en vikigt resurs för projektet. 

Stockholms Universitet har också ställt upp med utbildningstillfällen för bl.a. en kurs i 

projektledning på högskolenivå vilket öppnat nya vägar för ungdomar i Kista. 

Det tiotal 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, Islamskt Kulturcenter, Kreativitetshuset, Nätverket Ungdomar för Fred 

(NUF), Islamska Förbundet i Järva, Kista Folkhögskolas förening och Nordic African Association for 

Children Safety (NAAS). Vi avser att utveckla nya samarbeten även med andra grupper. 

Projektet har också lett till många andra positiva kontakter i närsamhället och utanför.  Bland 

annat med Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ABF Väst, 

Biblioteken i Stcokholm och Östergötland, Medborgarkontoren i Tensta och Kista, Botkyrka 

kommun osv.  
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Bakgrund 
 

Sverige är möjligheternas land och ligger högt när det gäller antal medborgare som använder 

internet. Internet som verktyg har alltmer blivit en självklarhet som samhället tar för givet att alla 

har kunskap om och tillgång till. Så är det dock inte i verkligheten. 

Det talas om den digitala klyftan. De som brukar internet och å andra sidan de som inte gör det. 

Det finns stora grupper, som varken har kunskap om eller tillgång till Internet. I Järva-området 

gäller det särskilt nya svenskar som invandrat från länder i Afrika, Mellanöstern och Asien. 

 

 

 

 

Det finns många hinder för nya svenskar att använda internet 

 

• Språket. Betydande svårighet att använda internet ”på svenska” har de som för sitt eget språk 

inte använder det latinska alfabetet. Samtidigt bör påpekas att det finns många internetanvändare 

idag som varken kan läsa eller skriva och som använder Internet för tal och bilder.  

• Ekonomiska möjligheter. Dagligt bruk av Internet förutser att användarna har tillgång till dator 

med uppkoppling på arbetet eller i hemmet. Detta är för många en inte prioriterad utgift, 

samtidigt som få invandrare har arbete med tillgång till internet.  

 

• Kunskap. Att lära sig använda internet är en prioriterad uppgift i skolan och på många 

arbetsplatser. Ett antal av de personer som kommit till Sverige som flyktingar saknar av olika skäl 

grundläggande kunskaper att använda internet och datorer. 

 

• Tillgång. För de som har internetkunskap men saknar dator och uppkoppling är bibliotekens 

internetservice en tillgång. Bland bibliotekets datoranvändare är nya svenskar, och i synnerhet 

utomeuropeiska invandrare starkt representerade. Bibliotekens datorer används oftast för 

nyheter, kontakt med hemlandet och svenska myndigheter samt studier. Dessa används dock 

endast av redan vana internetanvändare.   

 

• Upplevt behov. Har man inga kunskaper om Internet är det svårt att se möjligheterna och 

uppleva behovet. Än mindre motiveras till investeringar i kunskap, dator och bredband. Ändå är 

intresset stort för IT-ikapp-kurserna i Järva-området. 
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En första förstudie  

 

Vi genomförde, innan projektets verksamhet drog igång, en studie bland somalier som tidigare 

fått dator- och internetutbildning  och senare skaffat internetuppkoppling. Motiven för att skaffa 

Internet  rangordnades enligt följande: Barnens behov, inte minst  för spel. Nyheter på eget språk. 

Chat med närstående. Samhällstjänster, som bankärenden, beställa personbevis, veta busstider. E-

mail. Surfa och söka information.  

Det finns en betydande efterfrågan bland utomeuropeiska invandrargrupper på kunskap om och 

tillgång till internet. I detta projekt avses att utveckla effektiva metoder för att få 

invandrargrupper att aktivt kunna delta i Internetsfären, för sin egen vinning och samhällets 

framåtskridande. 

 

 

Projektets målgrupp 
 

Projektets måkgrupp är vuxna nya svenskar utan grundläggande dator- och internetkunskap. De 

som idag inte har tillgång till ett flertal samhällstjänster på lika villkor som övriga i samhället samt 

inte har möjlighet att på samma villkor söka information och nyheter, en rättighet som ingår i FN:s 

deklaration om Mänskliga Rättigheter. 

För målgruppen kommer de nya kunskaperna att använda Internet kunna få stor betydelse. De 

kommer att kunna få nyheter på hemspråk, E-maila, söka information, kontakt med närstående på 

långt geografiskt avstånd. De får också access  till centrala samhällstjänster, bankärenden, 

busstider mm. 

Internetkunskaper hos föräldrar har betydelse för hela  familjen. Exempelvis kan den digitala 

klyftan mellan barn och föräldrar minska. Internetkunskaper är ett verktyg som samhället allt 

oftare förväntar sig att alla har. För nya svenskar från andra länder kan internet också vara ett 

hjälpmedel att förstå och hantera ett nytt språk och kultur.  

Bara i Kista med omnejd kan det handla om 10 000 nya svenskar, som saknar grundläggande data- 

och internetkunskaper. Det finns redan ett intresse bland organisationer, folkhögskolor, 

kommuner och stadsdelsförvaltninar att starta och genomföra IT-ikapp utbildningar i andra 

Stockholms-förorter samt i förorter till bla Göteborg och Malmö.  
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Projektets syfte 
 

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 en redskap i vardagen, så som internetbank, kunna hitta 

lokaltrafik, beställa tjänster och varor över internet och inte minst för att kunna 

tillgodogöra sig samhällsinformation, nyheter och kommunikationslösningar. 

 

Deltagarna erbjuds att med hjälp av dator kunna kommunicera med sin omgivning via e-

post, diskussionsgrupper, internettelefoni och msn. De ska få lära sig att söka information 

via Internet och kunna använda samhällstjänsterna digitalt genom att kunna ta del av tex 

myndigheternas olika tjänster via Internet, kunna följa nyheter och samhällsdebatter på 

sitt eget språk. 

 

Målet är också 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 Järva-området och dess invånare.  

 

Självklart ska vi inom projektet arbeta för att hitta lösningar för att permanenta projektet 

med hjälp av olika samhällsinriktade institutioner och engagerade aktörer så att det kan 

fortsätta att bära sig själv i flera år framåt eller så länge som verksamheten behövs. 

 

 

 

 

Fem mätbara mål som vi ville uppnå med projektet  

 

1. Minst 150 nyutbildade i grundläggande dator- och internetkunskap.   

 

Vi har utbildat 160 personer (SFI- och internetkursen är inte inräknad) 

 

2. Förslag till kostnadseffektiva utbildningsmetoder i internetkunskap för nya svenskar med bl.a. 

arabiska och somaliska, som hemspråk.  

 

Ett nytt förslag baserat på resultateten av denna provomdång har bla lett till en ny ansökan till .SE 

för utveckling av projektet. 

 

3. Ett förslag till ett pedagogiskt utbildningsmaterial (bok-form) i grundläggande dator- och 

Internetkunskap på bl.a. svenska, arabiska och somaliska med fokus på bilder och korta enkla 
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texter för personer som saknar vana att läsa instruktionstexter för dator- och internetanvändning 

och med begränsade svenska-kunskaper.  

 

Ett förslag kommer att presenteras vid kommande möte med .SE den 8 december. 

 

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

ett hjälpmedel för internet-nybörjare med begränsade svenska-kunskaper.  

 

Ett förslag har presenterats vid mötet med .SE den 13 oktober. En bearbetad version av 

webbsidans funktioner samt ett par pedagogiska användarfilmerkommer att presenteras på 

mötet med .SE den 8 december. 

 

5. 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. 

 

Att intresset ökat har vi sett från reaktionerna både hos handledarna och deltagarna som alla vill 

ha mer utbildning, fortsatta kurser, mer kunskap. Deltagargrupper står på kö för att få vara med i 

kommande omgångar av internetutbildning. Lokala organisationer även på andra platser har 

uttryckt intresse att få ta del av IT-ikapp verksamhet lokalt och stadsdelsförvaltningar, bibliotek 

och medborgarkontor mfl är några av de aktörer som vill vara med i en fortsatt utveckling av IT-

ikapp. 

 

 

 

Genomförd verksamhet 
 

Hittils har vi genomfört  

• Två handledarkurser om totalt 17 deltagare (handledare) 

• En längre kurs i dator- och internetanvändning om 60 h (3 veckors-kurs) med 

sammanlagt 20 deltagare. 

• 9 kortare kurser i dator- och internetanvändning om 20 h (1 vecka) med sammanlagt 

140 deltagare. 

• Utvecklat modellen till en lämplig pedagogisk hemsida för projektet samt en grafisk 

profil. 

• Framtagit ett innehållsförslag till ett pedagogiskt utbildningsmaterial som kommer 

att presenteras vid kommande planerade möte med .SE 
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• Utvärderat och sammanställt resultat och reaktioner från handledare, kursdeltagare 

och de som arbetat i projektet. 

• Inlett ett samarbete med en SFI-grupp för genomförande av en kombinerad SFI och 

internet-kurs för ca 30 deltagare. (Redovisas i tilläggsrapporten den 31 mars 2010). 

• Påbörjat en utvärdering av av den pedagogiska delen av projektet. (Redovisas i 

tilläggsrapporten den 31 mars 2010). 

• Genomfört en första invigning av projektet IT-ikapp och skolans nya datasal vars 

öppnande gjordes möjlig genom projektet och samarbetet med .SE och Stockholms 

Universitet. Ett 50-tal gäster från bla lokala organisationer, stadsdelsnämnder, 

biblioteket mfl deltog. Invigningen avslutades med en stå-up show med den  

amerikanske komikern Azhar Usman. 

• Deltagit med en monter vid konferensen Internetdagarna 2009 som anordnades av 

.SE i november. Vi har tagit fram en tillfällig informationsbroschyr som vi spridit 

under Internetdagarna och som vi tillsvidare använder i kontakter med olika aktörer 

som visar intresse för IT-ikapp. (Se bifogad fil, broschyren kan beställas från oss så 

postar vi den). 

 

 

 

Rekrytering av handledare, kursdeltagare och övriga i projketet 

 

Folkhögskolan vände sig till föreningar som står folkhögskoleföreningen nära med en förfrågan om 

hjälp med rekrytering av handledare. Det handlar huvudsakligen om muslimska föreningar med 

medlemmar med eritreansk eller somalisk bakgrund. De sju tillfrågade föreningarna rekryterade 

tillsammans 17 personer som lämpliga handledare. Samtliga fick en handledarutbildning, ledd av 

en av skolans lärare. Handledarutbildningen tog sikte på pedagogiska metoder med särskild 

inriktning på individuell handledning.  

Rekrytering av kursdeltagare ombesörjdes huvudsakligen av föreningarna med handledarnas 

hjälp. En annan källa för rekrytering var fredagsbönen. Den hålls varje fredag i en stor sal i Kista 

Träff där också skolan finns. Det är runt 200 personer som kommer till fredagsbönen och genom 

den har ett nätverk byggts upp ytterligare mellan Kista Folkhögskolas verksamheter och ideella 

lokala föreningar såväl som privatpersoner. Fredagsbönen har blivit en ytterligare länk till 

kommande kursdeltagare.  

Hittills har 160 rekryterade kursdeltagare utbildats. Flera står på kö, det finns redan etablerade 

kursgrupper som väntar på att få sätta igång med de korta kurser som utgör huvuddelen av 

utbildningen. 
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Delprojekt 1: Handledarutbildning 

 

Inom delprojekt 1 utbildades 2 handledargrupper med totalt 17 handledare. Handledarna är alla 

studenter och/eller föreningsledare som rekryterades från bland annat IT-Akademin och 

engagerades med hjälp av Föreningen Röda Havet, Islamskt Kulturcenter, Kreativitetshuset, NUF, 

Kista Folkhögskola och NAAS, alla är föreningar i Järvaområdet. Ca 90% av handledarna som 

utbildatsär män. 

Utbildningen av handledarna fokuserade huvudsakligen på pedagogisk handledning och ledning 

samt innehållet i dator- och it-undervisningen för delprojekt 2. Deltagarna fick möjlighet att i 

förväg föreslå ytterligare innehåll i deras utbildning, vilket också beaktades. 

9 av handledarna har hållit internetkurser i Kista Folkhögskolas datasalar (skolan har 2 datasalar 

med  totalt 42 datorer)med deltagargrupper de själva varit med och rekryterat. Kurserna har 

genomförts på kvällstid under veckodagar samt dagtid på helgdagar.    

 

 

 

 

Delprojekt 2: Kortkurser Internet 

 

Nio grupper har genomgått kortkurser (ytterligare intresserade grupper finns). Grupperna har 

bestått av ca 15-20 deltagare per grupp. Totalt har 140 personer utbildats inom kortkurserna. 

Varje handledare (av de nio) har genomfört utbildningar, 5-6 kvällar eller helgdagar,  4 h. per 

tillfälle.  

Handledarna tog ett stort ansvar i rekryterandet av sin grupps deltagare med hjälp av de redan 

engagerade föreningarna i Järvaområdet.  

Handledningen har skett på flera språk pga olika behov hos deltagarna vilket ställt krav på 

flerspråklighet hos handledarna. Handledarna har alla haft den språkliga kompetens som gruppen 

har krävt. 

Deltagarna har fått lära sig att spara dokument, surfa på internet, hitta nyheter på olika språk, 

använda olika funktioner för samhällstjänster (tex beställa personbevis hos försäkringskassa och 

betala räkningar via internetbank), mejla, chatta. Dessutom har de  fått bekanta sig med viss 

internetsäkerhet. 
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Delprojekt 3: Långkurs Dator- och internetkunskap 

 

Ismet Nadir Aslan, datorlärare på Kista Folkhögskola har lett kursen dagligen under juni och 

början av juli med en deltagargrupp på drygt 20 personer i blandade åldrar – av dessa deltog 14 st 

vid alla lektionstillfällen. Alla deltagarna är kvinnor.  

Rekryteringen gick genom skolans vanliga kanaler och erbjöds och söktes till som en vanlig 

sommarkurs på skolan. Dator-Internetutbildningen kombinerades med en kurs i miljöcertifiering 

inom matlagning och en kurs i jämställdhet för att ge heltidsnivå. 

I dator-internetundervisningen ingick grundläggande praktiska kunskaper i att hantera en dator, 

tangentbord och mus, enklare internetanvändning såsom att söka information med olika 

sökmotorer, att mejla och chatta/använda msn. Hantering av applikationer som worddokument, 

kalkyldokument, presentationsdokument mm.  Internetsäkerhet, virus och spam, 

antivirusprogram samt viss teknisk undervisning.  

 

 

 

 

Delprojekt 4: Framtagande av en pedagogisk webbsida som läromedel 

 

Vi har använt oss av en nystartad firma som heter Ivan den vackre för att få hjälp att ta fram 

förslaget till en pedagogisk webbsida som bl.a. ska kunna hänvisa till korta filmer som bla 

illustrerar läromoment i kurserna.  Informationen på webb-sidan ska finnas på lätt svenska, 

somaliska och arabiska. Sidan ska innehålla en klart begränsad mängd text och vara lätt att 

använda för ovana internetanvändare. Den ska endast ha ett fåtal applikationer för att inte vara 

förvirrande och istället vara extra tydlig i det innehåll som finns. Webbsidan kommer att ha en 

funktion för frekventa frågor och svar men fokus ska ligga på mellan 4-6 illustrerande kortfilmer 

som visar hur man genomför olika enkla moment för att använda internet. Webbsidan ska vara 

färdig att lanseras och användas i slutet av januari. Det första förslaget presenterades för .SE vid 

ett möte den 13 oktober. Vid kommande möte med .SE den 8 december ska de första filmerna 

samt webbsidans olika funktioner presenteras. 

 

 

 

Delprojekt 5: Framtagande av förslag till pedagogiskt utbildningsmaterial  

 

Vi håller på att utveckla ett pedagogiskt ubildningsmaterial som ska kunna användas av 

handläggarna och deltagarna i internet-undervisningen. Tanken är att materialet av korta texter 

på lätt svenska varavade med pedagogiska bilder och illustrationerska kunna användas av 

kursdeltagare även efter utbildningen som ett minnesstöd och en hjälp att lära sig vidare. Även 

andra intresserade ska kunna få tillgång till materialet och textstyckena ska finnas på somaliska 

och arabiska, utöver lätt svenska. Vi har engagerat en illustratör  och ska ta hjälp av en redaktör 

för en pedagogisk redigering av materialet som planeras att vara klart att presenteras i början av 

februari 2010.Ett utkast ska presenteras för .SE vid det kommande mötet den 8 december. 
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Delprojekt 6: Integrering av grundläggande internetutbildning med SFI  

 

Ett moment återstår ännu. Det har visat sig vara en utmaning att lösa hur vi ska kunna  testa att 

integrera SFI med internet-utbildning. Vi började med att som lärocenter förhandla om 

möjligheten att få undervisa SFI på Kista Folkhögskola. På det sättet hade det varit enkelt att 

integrera utbildningen med internet-undervisning ledd av vår datorlärare. Tyvärr gick det inte att 

genomföra som önskat så istället har vi fått leta befintliga SFI-utbildningar och villiga SFI-utbildare 

och deltagare, som vi kan genomföra utbildningen med. Vi kontaktade olika SFI-lärocenter i ett 

flertal kommuner för att hitta en lämplig grupp. Vår datorlärare sköter undervisningen i internet-

kunskap men ett bra samarbete måste finnas både med SFI-läraren och deltagargruppen. 

Vi tror att många nya svenskar kulle få ut betydligt mer av SFI om internetundervisning ingick i 

som en del i utbildningen. Dessutom tror vi att det skulle snabba på introduktionen till 

internetanvändning bland ny svenskar. Inte minst för användandet av samhällstjänster på 

internet, såsom internetbank, CSN-ansökan, ärenden hos försäkringskassan etc. Idag är det 

många nya svenskar som köar länge till banken och  betalar bankavgiften på 80 kr varje gång de 

ska betala en räkning för att de inte har tillgång till internetbank. Nya svenskar som saknar 

kunskap att använda internet saknar också tillgång till en stor mängd informationskällor och 

nyheter på det egna språket.  

De kortkurser vi genomför på Kista folkhögskola når dem som redan vet att de vill lära sig använda 

internet men hos många finns en misstro och en rädsla för den okända tekniken  som står ivägen 

för en del att söka sig till kurserna. Därför vill vi prova att integrera enkel och praktisk 

internetanvändning med SFI för att se hur det mottas av deltagare, hur det rent praktiskt kan 

genomföras och vilka resultat vi kan läsa av en sådan testkurs. 

Resultatet av delprojekt 6 kommer att presenteras i ett tillägg till slutrapporten som Kista 

Folkhögskola ska tillhandahålla .SE den 31 mars 2010. 
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Utvärdering och diskussion  
 

Internet – en medborgarfråga  

 

Kista folkhögskola har fått stöd av Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE ) för att kunna dra igång 

projektet IT-ikapp. Utan det stödet hade det inte varit möjligt att genomföra denna provomgång 

och upptäcka hur stora behoven av ett sådant projekt faktiskt är. Idén att föra ut internet och 

internetkunskaper till nya svenskar som är internetovvana är inte unik i sig. Inte minst genom 

kontakten med .SE har vi upptäckt att liknande försök pågår i liten skala på flera håll runt om i 

landet. Det om något visar att behoven är stora och geografiskt spridda i Sverige.  

Olika projekt runt om försöker med olika metoder att hitta en bra väg att nå fram till dem som 

idag inte har tillgång till internet och en av de största utmaningarna är att överbrygga glappet 

mellan dem som inte använder internet och det snabbt utvecklande internetsamhälle som alltmer 

blir en självklarhet för samhällsmedborgaren.  

Hur vi använder internet har inte bara blivit en klassfråga utan en medborgarfråga. Hur ska vi 

arbeta för att alla ska inkluderas i vårt samhälle på lika villkor? Grundläggande 

internetutbildningar till nya svenskar som saknar internetvana är ett bra verktyg för integration 

och samhällsinkludering. Men det behövs olika vägar för att nå fram till målgruppen och IT-ikapp 

har visat att vissa sätt är mer effektiva än andra. 

 

 

Varför nya svenskar som målgrupp?  

 

Projektet har syftat till att fler ska kunna använda Internet, i första hand för att underlätta 

vardagen och få tillgång till samhällsfunktioner på lika villkor. Det finns en stor grupp nya svenskar 

som idag inte har tillgång tillgång till och kunskap om Internet. Många av våra deltagare har 

berättat om problemen med något så vardagligt som att betala räkningar– det är både dyrt och 

besvärligt med långa köer om man inte använder internet.  

Kista Folkhögskola har på kort tid blivit en knutpunkt för lärande och samhällsengagemang i 

Järvaområdet. Området har en stor representation av nya svenskar och en stor representation av 

internetovana bland medborgarna. Samarbetet mellan Kista Folkhögskola och ett stort antal 

lokala ideella organisationer har visat sig vara en förutsättning för den succé som projektet 

upplevt redan. Intresset från Järvaområdets invånare är mycket stort. Ett flertal nya 

deltagargrupper står redan på kö för en fortsättning av kurserns i vår.   

Av de 160 kursdeltagarna har majoriteten varit kvinnor (c:a 85%). Ca 65 procent var mellan 40 och 

50 år. Nästan 50 stycken var äldre än 50 år. Förkunskaperna hos deltagarna har varit växlande. 

Några har kunnat lite grann. Vissa ingenting alls. Några har inte klarat av ett svenskt tangentbord 

utan har fått utgå från ett arabiskt på skärmen – ett  hinder som de tagit sig över. Majoriteten har 

en dator hemma. Datorn är i normalfallet inte i första hand kvinnornas redskap i hemmet. En 

annan svårighet är att programmen ofta är gamla och ser annorlunda ut än de som finns på 

kursen. 
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Deltagarnas reaktioner  

 

Kurserna har varit i rätt hög grad efterfrågedrivna – deltagarna var aktiva och ville ha svar på sina 

frågor; hur når man föräkringskassan, hur mailar man och kommunicerar i övrigt, hur använder 

man Skype, hur hittar man webbsidor på hemspråket med kommentarer till händelseutvecklingen 

och diskussioner. Nyhetsbehovet har hittils täckts av kabelTV (eller parabol) men annan 

information har efterfrågats. Många ville veta vad deras barn gör på nätet. 

 

Flera deltagare gav inledningsvis uttryck för ganska svaga förväntningar, de trodde inte att kursen 

skulle ge så mycket. Det vände rätt snart till att det var kul att hålla på med och visade vilka 

möjligheter som öppnades. Ungefär 20 procent av kursdeltagarna fortsatte direkt som mer eller 

mindre aktiva användare. Efterhand har det visat sig att allt eftersom tiden har gått har allt fler 

kommit tillbaka för att fånga upp någon kunskapsbit som de tappat för att återknyta kontakten 

med internet. 

Den vanligaste frågan till kursledningen och handledarna var ”varför bara en vecka”? Många vill 

fortsätta och lära sig mer. Många vill också ha en möjlighet att komma tillbaka för att fråga; allt 

fastnade inte direkt. De säger till skolan att verksamheten måste fortsätta. Behovet är 

uppenbarligen stort. 

Majoriteten av deltagarna har uttryckt att deras huvudsakliga intresse av att kunna hantera 

internet är att kunna betala räkningar och att kunna mejla släkt eller vänner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                         Majoriteten av deltagarna är kvinnor                                   Suleiman Arale leder handledarutbildningen 
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Handledarnas reaktioner  

 

Majoriteten av handledarna har uttryckt att den pedagogiska kunskapen de fått har varit den 

största behållningen av utbildningen. Handledarutbildningen hade kunnat vara längre än de 2 

heldagar den pågick, tyckte samtliga handledare. Detta får vi beakta vid en fortsättning av 

projektet. 

 

Stor del av handledarnas tid med deltagargruppen gick med regelbundenhet till att lösa 

individuella problem av olika karaktär: till exempel: ”Varför kan jag inte öppna ett visst mejl på 

min dator?”, ”Varför kan jag inte öppna min mejl hemma?”, ”hur får jag internetbank?” , ”Hur ska 

jag göra för att kunna se bilden i ett mejl?”, ”hur ska jag göra för att kunna googla på min dator 

hemma?”, ”kan jag komma hit med mina räkningar och få hjälp att betala dem på 

internetbanken?” Behovet av att använda individuellt lärande som teknik har visat sig väsentligt 

hos handledarna. Många beskrev att de fick utveckla en fungerande teknik efterhand med 

deltagargruppen med en uppdelning mellan  introduktion i grupp och individuell handledning. 

Flera ansåg att det var viktigt att lägga god tid på förberedelse inför lektionstillfällena. 

I vardagen och i de sociala miljöer som handledarna kommer från får de hela tiden frågor som 

hänger samman med kurserna. De är ett slags informella help-deskar. Skolan har diskuterat hur en 

mer organiserad help-desk skulle kunna se ut och har fört diskussioner med handledarna. Ett 

intressant exempel handlar om banktjänster. En av handledarna gav uttryck för en känsla som fler 

delade, en känsla av för stort ansvar. Det hängde samman med att de fått bli något av en 

mellanhand mellan bekanta i kurserna och banken. De fick pengar och räkningar att betala. Även 

om banktjänsterna var viktiga i rekryteringen kände många en osäkerhet och tog det säkra före 

det osäkra och frågade handledaren. 

 

Genomgående har handledarna uttryckt att de mottagit en mycket positiv respons från 

deltagarna och ett ökat intresse hos deltagarna att lära sig mer om internetanvändning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenter rekryterades som handledare genomkontakter med lokala ideella föreningar och IT-Akademin 
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Våra reflektioner utifrån resultat och synpunkter från handledare och deltagare  

 

Vid en direkt jämförelse mellan kortkurserna och den längre kursen i grundläggande 

internetutbildning kan vi se vissa självklara skillnader. De deltagare som hade längre tid för 

utbildning hann gå igenom fler delar av internetanvändning än de som deltog i de kortare 

kurserna. Reaktionerna från kursdeltagarna var dock desamma. Tiden räcker inte till. Målet var 

dock aldrig att utbilda nybörjaranvändare till fullfjädrade internetexperter utan att öka intresset 

för att lära sig, tillhandahålla grundkunskaperna och utvärdera behovet och intresset för detta 

bland Järvaområdets  medborgare.  

 

Det vi kan läsa ut av utvärderingsresultaten är att intresset för att använda internet bland 

kursdeltagarna ökat efter genomgången kurs. Det gäller både kortkurserna och den längre kursen. 

Behoven i båda fallen att få vidare hjälp är något vi måste förhålla oss till. Vi funderade på längre 

kurser (terminslånga kurser) men såg snart att kostnaderna skulle bli för höga i nuläget. Istället 

har vi diskuterat med handledare och deltagare om idéen att upprätta en help-desk verksamhet 

med hjälp av handledarna. Help-desken ska vara ett komplement och ett stöd för kursdeltagarna 

efter kursens slut dit man kan komma och få hjälp med internetanvändningens vardagsfunktioner. 

Vi har också talat med Kista Bibliotek om ett samarbete på den fronten. Idag går inte vår 

målgrupp till bibliotekens datorer eftersom de inte tycker sig klara av att använda dem, många av 

dem kan kanske inte heller bli tillräckligt hjälpta av bibliotekspersonalen pga  bland annat 

språksvårigheter. 

 

 

 

 

Vikten av stöd och intresse från lokala aktörer  

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 projektet men också framgång i resultatet av det deltagandet. Det 

tiotal lokala ideella föreningar som varit med i projektet i 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 på vilket 

rekryteringen genomfördes. Vi hade inte kunnat nå ett lika positivt resultat om det inte varit för 

det arbete som föreningarna lade ned på att rekrytera i de egna leden. 

En oumbärlig källa till kontakter med föreningar och i förlängningen handledare och deltagare är 

fredagsbönen. Den hålls varje fredag i en stor sal i Kista Träff där också skolan finns. Det är runt 

200 personer som kommer till fredagsbönen och många uppmärksammar skolans möjligheter, 

inte minst de samhällsinriktade satsningar som görs från skolan. Fredagsbönen gav på så sätt 

direkta kontakter med kommande kursdeltagare. Föreningarna har själva fått avgöra hur de velat 

använda det ekonomiska stöd som de fått för sin insats i projektet.  

Stockholms Universitet har ställt upp och utrustat datasalar för IT-ikapp med ett 40-tal datorer, 

skärmar, programvaror, licenser och arbetsstolar. Stockholms Universitet har också ställt upp med 

utbildningstillfällen för bl.a. en kurs i projektledning på högskolenivå vilket öppnat nya vägar för 

ungdomar i Kista. Projektet har uppmärksammats och uppmuntrats av stadsdelsförvaltningarna i 
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Spånga-Tensta och Kista-Rinkeby. Intresset för projektet är stort och detta redan innan vi hunnit 

marknadsföra det med en hemsida och tryckt material. Ett stort antal andra lokala aktörer är 

redan inblandade i samtal om ett utvecklande av IT-ikapps verksamhet. Ett samarbete mellan flera 

samhällsaktörer har visat sig vara ovärderligt för projektet hittils och kommer definitivt att vara 

det i ansträngningarna att hitta permanenta lösningar för projektets fortsatta existens.  

 

 

Sammanfattning 

 

Resultatet av den här provomgången av IT-ikapp är förmodligen den bästa bakgrund som finns för 

att kunna bedöma hur vi kan gå vidare på det effektivaste sättet. Både utbildningen av lokala 

handledare och kortkurserna inom IT-ikapp såväl som den längre datorkursen som genomfördes 

under sommaren visade på ett enormt intresse bland invånare i Järva-området. Handledarna var 

glada för utbildningen och använde den väl i uppdraget. De hittils ca 160 deltagarna har visat stor 

uppskattning för möjligheten att få studera utan förkunskaper och lära sig använda internet.  

 

Behovet är fortfarande stort bland nya svenskar för ett projekt som IT-ikapp. Många vill få 

chansen att delta i kurserna och intresset för internetanvändning har ökat i området, liksom 

intresset för att lära sig använda internet.  

 

Kista Folkhögskola har blivit en knutpunkt för samhällsengagemang med en funktion som 

samlande av både ideella krafter, institutioner  och andra samhällsaktörer i Järvaområdet och 

intresset har även spridit sig utanför området. Det finns både intresse och engagemang för 

geografisk utvidgning av projektet såväl som att jobba med nya former av verksamhet som passar 

med IT-ikapps projektlinje. Fler områden i Storstockholm med liknande situationer som Järva har 

hört av sig och önskat att få vara med i en lokal utveckling av projektet, bland annat i Botkyrka och 

Tensta.  

 

I nästa avsnitt står de rekommendationer vi kommit fram till för en utveckling av projektet för 

2010. 

 

 

Nästa steg i IT-ikapp - rekommendationer 
 

Projektets fortsättning 2010 

 

Folkhögskolan arbetar nu med en utvidgning av projektet. Som ett led i detta ska förslaget till en 

pedagogisk webbsida utvecklas och färdigställas till ett läromedel för ovana internetanvändare. 

Sidan ska bl.a. ska kunna hänvisa till korta videofilmer som illustrerar läromoment i kurserna.  

Informationen på webbsidan ska finnas på lätt svenska, somaliska och arabiska. Önskan är att 

webbsidan ska kunna börja användas i vår (2010) parallellt med att nya kortkurser drar igång. 
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Dessutom vill vi utveckla en help-desk verksamhet  i samband med att en ny omgång kortkurser 

startas i vår. Help-desken ska fungera som ett stöd för kursdeltagarna och andra även efter att 

kursen är slut. Handledarna ska rekryteras för att arbeta i help-desken på helger. 

Det pedagogiskt ubildningsmaterialet färdigställs för att kunna användas i undervisningen och i 

efterhand av kursdeltagare och andra intresserade med fokus på bilder och korta enkla texter på 

lätt svenska, somaliska och arabiska. 

Handledarutbildningar kan startas igen i vår med några fler deltagarplatser än tidigare, vi planerar 

också att genomföra nya kortkurser med sammanlagt 300 deltagare under våren och sommaren 

2010.  

Projektet kan också få  en geografisk utbredning i vår då kortkurser och Help-desk verksamhet är 

förberett för  att startas i Tensta och Botkyrka också. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning,  

libanesiska föräldraföreningen, Nätverket för ungas framtid och Tensta bibliotek är några av de 

aktörer som är inblandade i projektet i Tensta. Botkyrka kommun och ett antal idella föreningar är 

förberedda i Botkyrka-området. 

Vi vill också satsa på att sprida våra lärdomar från projektet på flera håll i Sverige där liknande 

behov finns. Under 2010 kan vi organisera informationsträffar i tex Malmö och Göteborg för att 

sprida projektidén och passa på att samla på oss de erfarenheter och kunskaper som finns lokalt 

som vi kan ta till oss och använda i utvecklingen av IT-ikapp. 

 

 

En v datasalarna som SU försåg med datorer och 

som används i internetkurserna på kvällstid och 

helger. 

 

Handledaren får fokusera på individuellt lärande 

för att passa deltagarnas olika kunskaper och 

förutsättningar 

 

 

 

Vikten av att hjälpa till att bygga ett samhälle där alla har samma förutsättningar att skaffa sig 

information, utföra allmänna samhällstjänster och kunna engagera sig på lika villkor i samhället 

har blivit tydligt med projektet IT-ikapp. En utveckling av projektet är en utveckling av 

samhällsengagemanget i området likaväl som en utveckling av samhället i sig. En utveckling som 

vårt samhälle behöver. 



Kista Folkhögskola 

Kista Torg 7, 164 42 Kista 
www.kistafolkhogskola.se 

Rapport till Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur (.SE)  

2010-02-18 

  

 

 

 

 

Avslutande del till  

Slutrapporten av IT-ikapps pilotprojekt 2009 
 

De avslutande delar som kompletterar Slutrapporten för pilotprojektet IT-ikapp 

innehåller utvärderingarna av handledarutbildningen som hölls i juni 2009 och kurserna 

med SFI-studerande som genomfördes i december 2009. 

 

 

 

 

 

Handledarutbildningen 
 

Utbildare: Suleiman Arale, datalärare på Kista Folkhögskola 

Deltagare: 20 personer i åldrarna 18-32 år, varav 1 kvinna och resten män. 

 

Pedagogik och målgruppens behov och stod i fokus  

Förkunskaperna hos deltagarna var varierande. Alla hade mer än grundläggande kunskaper i 

data- och internetanvändning. Ingen hade tidigare erfarenhet av att handleda i ämnet. 

Handledarutbildningen fokuserade på pedgogik och handledningsteknik. Genom dialog i 

deltagargruppen arbetades flera förslag fram på vilka tekniker som kunde fungera framgångrikt 

med den tilltänkta målgruppen. De som skulle handledas var personer med begränsade 

kunskaper i svenska, ingen eller mycket liten datorvana och flera var också ovana vid vårt 

alfabet och ett svenskt tangentbord. Med utbildarens handledning och genom pedagogiska 

övningar och workshops testade de blivande handledarna olika tekniker som skulle optimera 

lärandet för målgruppen.  

 

Alla momenten; fil- och mapp-hantering, desktop, informationssökning, mejl-hantering, 

ordbehandling, kommunikation, datorers funktion i samhället och internetsäkerhet togs upp och 

behandlades och resulterade i en best practices modell för handledarna. De moment som 

skulle komma att ingå i utbildningen av ovana internetanvändare valdes ut medvetet under 

handledarkursen i samarbete mellan deltagarna och utbildaren. Mycket frihet gavs till 

handledarna i utformningen av den undervisning de skulle hålla för att de skulle kunna vara 

flexibla utifrån gruppsammansättningen på sina deltagare och deras olika kunskapsnivå och 

behov. 
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Kursen tog också upp datorergonomi som ett viktigt moment att lära ut. Detta visade sig för 

handledarna bli viktigare än förutsett då flera av deras kursdeltagare från början satte sig på 

längre än armlängs avstånd från datorn och tangentbordet. Andra behövde lära sig hur man 

sitter och arbetar vid ett tangentbord utan att trötta ut rygg, armar och andra muskelområden. 

 

Handledarna fick dessutom arbeta med Microdofts IT-Academy för att utveckla sina 

kvalifikationer i dator- och internetkunskap.  

 

Lärdomar och rekommendationer: 

En tydligare gemensam linje för vilka moment som ska läras ut och i vilken ordning, kan göra 

utbildningarna för ovana användare mer tidseffektiva och lättare för handledarna att leda. Det 

handledningsmaterial som vi håller på att färdigställa för tryck, tillsammans med instruktionsfilmer 

och en pedagogisk hemsida ska användas som utgångsläge för handledarnas undervisning av 

ovana användare. Detta innebär att även handledarutbildningen nästa gång kommer att bli 

något mer styrd och fokuserad. Det ska fortfarande finnas utrymme för handledarna att i 

undervisningen använda sin kreativitet och implementera olika tekniker utifrån de behov som 

dyker upp. Därför ska vi också jobba med med folkbildningsprinciperna i handledarutbildningen.  

Även kommande handledarutbildning ska fokusera på att visa handledarna hur man lär ut 

pedagogiskt, i första hand med övningar och workshops för ändamålet. En hel del tid ska också 

läggas på hur man förbereder lektioner, hanterar oförutsedda ulärningsituationer som kan 

uppstå. Vi ska också ta vara på de handledare som hade uppdrag 2009 och be dem medverka 

i kommande utbildning med egna exempel och tips på hur man lär ut och löser olika problem 

som uppstår. Vi kommer återigen att ta tillvara språkkompetens hos blivande handledare och ta 

upp i handledarkursen vad det innebär att undervisa på flera pråk. 

 

Vi kommer också att låta alla blivande handledare göra ett skriftligt förståelsetest och ett dator- 

och internetkunskapstest för att garantera att så många som möjligt som genomgår 

handledarutbildningen ska kunna engageras som kompetenta handledare i IT-ikapp projektet.  

 

 

 

Dator- och internetutbildning för SFI-studerande 

Utbildare: Suleiman Arale occch Ali Ibrahim Ali 

Deltagare: 55 personer i åldrarna 20-55 år, varav 6 män och resten kvinnor. 

 

SFI-elever med olika kunskapsnivå och förutsättningar 

Vi fick, efter att ha försökt med flera olika SFI-utbildande företag, kontakt med Lernia SFI-

utbildningar i Lunda utanför Tensta. Tillsammans kom vi överens med dem om att använda 

eleverna i några av deras SFI-grupper för vår dator- och internetutbildning för nybörjare. Det 

bestämdes att 2 grupper med två olika kunskapsnivåer skulle utbildas. Deltagarna i grupp 1 var 
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huvudsakligen mycket nyanlända invandrare och flyktingar med inga eller begränsade 

svenskakunskaper samt flera på analfabetisk nivå utan tidigare vana av undervisning. Den 

andra gruppen hade kommit längre i lärnivå men hade också klart begränsade 

svenskakunskaper. Gemensamt för båda grupperna var att de deltgande talade somaliska, 

vilket även våra utbildare gör. Kunskapsnivåerna varierade mycket även gällande datorvana 

även om alla hade begränsade kunskaper. 

 

En stor majoritet av deltagarna var mellan 20-30 år. 45 av deltagarna hade tillgång till internet 

hemma men majoriteten använde det inte – istället var det framförallt barnen och i viss mån 

äkta männen som använde hemmadatorn. 15 av deltagarna anser att de vet vad deras barn 

använder datorn och internet till. 10 av deltagarna hade aldrig provat att använda internet 

tidigare. 6 av 55 deltagare hade tidigare provat att använda internetbanken på internet, innan 

kursen. 

 

Upplägg och innehåll 

Kursen genomfördes dagligen under 2 veckor på dagtid i Lernias lokaler i Lunda och ersatte 

svenskaundervisningen för dem som deltog. Vi hade räknat med totalt 15 deltagare från de 

båda grupperna men när ryktet spred sig om kursen var det fler och fler från olika SFI-grupper i 

olika nivåer som anslöt sig tills det i slutändan var totalt 55 deltagare. Det blev förstås en viss 

utmaning för våra utbildare men resultatet av utbildningen blev ändå mycket positivt.  

Innehållet i utbildningen utgick ifrån resultaten från handledarutbildningen i juni 2009, i 

kombination med det utbildningsupplägg som Suleiman Arale framtagit till den handledning 

som ska tryckas inom projektet it-ikapp i mars. Deltagarnas egna önskemål påverkade också 

innehållet.  

 

Deltagarna fick lära sig att mejla, skriv texter i word, öva på tangentbordsanvändning och 

musfunktioner, markera, kopiera och klistra in texter och bilder, använda miniräknare, testa olika 

office-program, söka uppgifter på skatteverket och A-kassan, titta på internetbankens 

funktioner, lyssna på musik och titta på film mm. 

 

Deltagarnas rektioner 

Alla deltagare var överens om att kursen varit användbar för dem. Majoriteten ville att kursen 

skulle fortsätta och önskemål uppkom att dator- och internetundervisning borde ingå i SFI-

utbildningen permanent. Alla deltagare höll med förslaget. Alla ville fortsätta gå på internetkurs 

för att lära sig mera, motiveringen var hos flera ”Det är nödvändigt att lära sig använda internet 

i Sverige om man vill få ett jobb eller kunna utbildade sig vidare”. 

Deltagarna fick vid utvärderingen lista de lärdomar som de tyckte vara bäst under kursen. Med 

hjälp av handuppräckning röstade sedan gruppen fram en rangordning för de lärdomarna. 

Först kom ”Söka jobb” som alla deltagare röstade fram som det viktigaste att lära sig via 

internet. Därefter kom i följande ordning: Söka information, Mejla, Bifoga fil i mejl, Beställa biljetter 

för resor med buss, tåg och flyg, Chatta och Räkna med miniräknare. 
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Problematik för SFI-elever framöver 

Personalen på Lernia berättade för oss att det i vår kommer att ställas helt nya krav på 

examinationer inom SFI-utbildningarna i hela landet. Proven som skrivs av deltagarna för att de 

ska få godkänt att komma vidare till nästa nivå eller få ett slutintyg på sin fullgjorda SFI-utbildning 

måste framöver göras på dator via internet. De flesta av dem som vi undervisade av Lernias SFI-

elever hade inte klarat att göra ett sådant prov med sina begränsade eller obefintliga 

datorkunskaper.  På Lernia var man bekymrad över denna utveckling.  

 

Lärdomar och rekommendationer   

Inför fortsatt projektarbete inom IT-ikapp var den främsta lärdomen att tiden för utbildningarna 

måste effektiviseras, huvudsakligen genom lektionsförberedelse och begränsat antal deltagare. 

I övrigt skiljer sig inte lärdomarna direkt från de andra utbildningarna som genomfördes inom 

pilotprojektet IT-ikapp 2009. 

Däremot finns rekommendationer gällande upplägg på SFI-utbildningar. Problemen med att 

kommunerna ansvarar för SFI-utbildningarna märks bland annat i förhandlingarna om 

utbildningsuppdraget. När SFI-uppdraget går till lägst bjudande utbildningsföretag (gällande 

ekonomisk ersättning per elevplats) innebär det att både utbildare och deltagare blir lidande. 

Lernias personal gjorde att mycket bra intryck på oss och visade engemang och kunskap. Men 

deras undervisningsresurser var minimala och lämnar inte plats för deltagarna att få välbehövlig 

medborgerlig kunskap i att använda samhällsfunktioner på internet, tex hur man söker jobb, 

skriver ett CV och söker vidareutbildningar. De krav som ställs på elevernas förmåga att kunna 

göra SFI-proven på dator via internet är orimliga om de inte får lära sig att använda en dator. 

Detta kommer att innebära ett jättestort problem för både utbildningspersonal och SFI-elever.  

Kommunen förlorar i det längre loppet på att inte värdera om synen på SFI-utbildningarna och 

genom att nya svenskar som gått SFI ändå inte har de nödvändiga kunskaper som behövs för 

att snabbare komma in i samhället och bidra till det. Det finns en lucka mellan genomgången 

SFI-utbildning och arbetsliv där många fastnar alltför länge i brist på mer heltäckadne lösningar 

och fokus på kvalitet. Vi önskar att detta behov hos SFI-elever ska uppmärksammas så att en 

förbättring kan genomföras. 


