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I Östergötland har man valt att tillföra 10 timmar dator- och internetguidning till den 
samhällsorientering som sker i länet, och bedrivs av Länsbiblioteket. Dator- och internetguidningens 
mål har varit att ge deltagarna en grundläggande kunskap i att använda dator samt lära sig att 
använda de tjänster som finns tillgängliga på Internet. I utvärderingen har kvalitativa metoder 
använts och kompletterats med två enkäter. Resultaten har triangulerats samt tagit stöd i resukltat 
från andra utvärderingar.  Resultatet av utvärderingen är att projektet är framgångsrikt, har en bra 
grundtanke, har större utmaningar än väntat och behöver bättre genomförandestöd. Den 
övergripande rekommendationen här är att fortsätta med denna verksamhet, integrera den ännu 
mer i samhällsorienteringen och att utveckla den vidare. Bland annat behöver relevanta 
undervisningsstöd på modersmål, bättre integration med övriga moment i samhällsorienteringen och 
pedagogik anpassad till individuella behov hos deltagarna.  
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Förord 
 
 
Denna rapport redogör för en utvärdering av försöksverksamheten dator- och internetguidning för 
nyanlända, som integrerats med samhällsorienteringsprojektet i Östergötland.  
 
Vi vill tacka dem som gjort denna utvärdering möjlig. Tack till länsbibliotekarie Kerstin Olsson, Kira 
Berg samt projektledare Maria-Theresia Rosén. 
 
Vi vill särskilt tacka de samhällskommunikatörer som generöst bidragit med erfarenheter, 
funderingar, ställt upp på intervjuer och fokusgruppsdiskussioner samt dem som översatt 
enkätfrågor och hjälpt till att samla in svaren under en hel del vedermödor.  
 
Vi vill avslutningsvis tacka alla deltagare i samhällsorienteringen som ställt upp på intervjuer och 
besvarat enkäten. 
 
Oxelösund och Linköping 2012-11-06 
 
Rebecca Stenberg och Johan Blomgren 
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1. Inledning  
Enligt siffror från 20111 använder 91 % av den svenska befolkningen internet, medan endast ca 1-6 % 

av befolkningen använder internet i länder som Afghanistan, Eritrea, Irak och Somalia.  

Då allt fler samhällstjänster flyttar ut på internet är det av yttersta vikt att de som skall använda 

tjänsterna har den kunskap som krävs för att kunna använda dessa. Exempel på samhällstjänster kan 

vara att få samhällsinformation, möjligheter att få och lämna uppgifter hos 24/7-myndigheter2 

dygnet runt, möjligheter att betala räkningar på internet utan att betala avgifter. På exempelvis 

Forex är avgiften 50 kr. Busstidtabellerna har flyttat ut på internet och det är billigare att köpa 

tågbiljett på internet än på en tågstation.  

Att vara delaktig i det digitala samhället är därmed en demokratifråga och en fråga om att vara 

inkluderad eller exkluderad och marginaliserad i det västerländska samhället3. Statens institut för 

informationsanalys, SIKA4 som på regeringens uppdrag utrett de digitala klyftorna i samhället att 

uttrycker tydligt att begränsade språkkunskaper inte får utgöra hinder för att delta i samhället via 

internet och föreslår en rad åtgärder för att både öka invandrares kunskaper och att förbättra 

förutsättningar för dem som har låga kunskaper. För immigranter har kunskaper om dator och 

internet också stor betydelse för möjligheter att hålla kontakt och kommunikation med anhöriga, 

behålla anknytning till kultur och utveckling i ursprungsland samt därmed utvecklingen av en 

transnationell identitet5.    

Flera internationella studier6 visar också hur dator- och i synnerhet internetkunskaper och 

användning är en allt mer betydelsefull faktor för immigranters möjligheter till att utöva religiösa och 

politiska aktiviteter och därigenom skapa samband mellan det gamla landet/livet och det nya, vilket 

också har betydelse för upplevelsen av mening och identitet.  

Utifrån en sådan bakgrund har man i Kanada och USA identifierat behov av att utveckla användbara 

webbplatser på andra språk än enbart engelska och franska. Dessa behöver kombineras med 

orienteringsträffar för nyanlända för att informera och instruera hur dessa tjänster kan användas och 

därmed öka delaktigheten i det digitala samhället7.   

I Sverige är dock en mycket begränsad del av internettjänster och samhällsinformation på andra 

språk än svenska, vilket i stort sett omöjliggör för nyanlända i Sverige att tillgodogöra sig tjänster från 

24/7-myndigheter, få information eller lämna uppgifter. Därför är det angeläget att både ge 

möjlighet att lära sig använda dator- och internet och att informera om vilka webbplatser för 

information och samhällstjänster som finns och hur de kan användas.    

                                                           
1
 International Telecommunication Union. (2012) Percentage of Individuals using the Internet 2000-2011. 

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/material/excel/Individuals%20using%20the%20Internet2000-2011.xls 
(Hämtad 2012-09-17) 
2
 Finansdepartementet (2007). Nationell handlingsplan för den svenska eFörvaltningen. 

3
 Silverstone, R. & Georgiou, M. (2005). Media and Minorities in Multicultural Europe. Special Issue: Media and 

Minorities in Multicultural Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies, Volume 31, Issue 3 
4
 Statens institut för informationsanalys (2007). Digitala klyftor – insatser för att överbrygga dessa. SIKA 

rapport 2007:6 
5
 Nedelcu, M. (2012). Migrant’s new transnational habitus: Rethinking Migration through a Cosmopolitan Lens 

in the Digatial Age. Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol 38, No 9, Pp 1339-1356 
6
 Oiarzabal, P.J. & Reips, U.D. (2012). Migration and Diaspora in the Age of Information and Communication 

Technologies. Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol 38, No 9, Pp 1333-1338. 
7
 Caidi, N, & Allard, D. (2005). Social inclusion of newcomers to Canada: An information problem? Library and 

Information Science Research, 27(3), 302-324. 
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2. Bakgrund 
I och med den lag som kom om samhällsorientering för nyanlända8 igångsattes en försöksverksamhet 

med samhällsorientering på modersmål i Östergötland med Länsbiblioteket som samordnare och i 

samverkan mellan länets kommuner 9. Samhällsorienteringen skulle innefatta minst 60 timmar under 

ett år och påbörjas så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Den erbjöd därmed strukturella 

möjligheter att, utöver samhällsorienteringen, öka kunskaperna om dator och internet samt att 

informera om samhällstjänster på modersmål. Förutom de samhällsorienterande temana har därmed 

ytterligare 10 timmar per deltagare för dator- och internetguidning på modersmål tillförts 

försöksverksamheten med medel från Länsbiblioteket i Östergötland. I Östergötland är dator- och 

internetguidningen en del av den nationella kampanjen Digidel 201310. 

Syftet med dator- och internetguidningen är att ge deltagarna en grundläggande kunskap i att 

använda en dator samt kunskap i att använda de tjänster som finns tillgängliga på Internet och där 

igenom erövra grunden till ett s.k. digitalt medborgarskap11. 

En utvärdering av momentet dator- och internetguidning har genomförts på uppdrag av 

Länsbiblioteket i Östergötland som också har finansierat den. Utvärderingen har genomförts 

parallellt med den senare delen av utvärderingen av försöksverksamheten med samhällsorientering 

på modersmål. 

3. Syfte 
Syftet med utvärderingen är att beskriva och utvärdera internetguidningsmomentet och dess 

förutsättningar samt att bedöma relevansen av att det ligger inbäddat i samhällsorienteringen. 

Därmed omfattar utvärderingen följande aspekter: 

1. Beskriva och värdera momentets mål och metoder i förhållande till dess kontext och 

förutsättningar i form av lagstiftning, nationella mål, övriga ramverk och resurser inom 

samhällsorienteringen. 

2. Beskriva och värdera momentets genomförande med avseende på organisation, 

didaktik/pedagogik och kompetens samt modersmål 

3. Beskriva och värdera momentets resultat samt peka på utvecklingsbehov 

4. Ge förslag till förbättringar 

4. Metod 
Utvärderingsdesignen är baserad på en utvärderingsdesign för lärande och resultatvärdering12  där 

såväl internetguidningens uppläggning, genomförande och resultat ingår i fokus. Kvalitativa 

datainsamlingsmetoder som intervjuer, observation, fokusgrupp och samtal har använts. Därutöver 

                                                           
8
 Lag 2010:197 och senare förordning (2010:1138) 

9
 Stenberg, R. (2012). Samhällsorientering på modersmål – utvärdering av försöksverksamhet. Östsam. 

10
 Digidel 2013. http://www.lansbibliotekostergotland.se/features/digidel-2013 

11
 Digidel 2013 

12
 Stenberg, R. (2000). Organisationslogik I samverkan - konsten att organisera samverkan I en imaginär  

organisation av offentliga aktörer. Doktorsavhandling vid Psykologiska institutionen vid Stockholms  
universitet. 
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har två internetbaserade enkäter administrerats: Enkät 1 till samhällskommunikatörerna som 

underlag för en senare fokusgrupp och enkät 2 till deltagarna i försöksverksamheten med 

samhällsorientering. En mindre litteraturstudie på området har också genomförts. Enkät 1 vände sig 

till samtliga nio samhällskommunikatörer för att ge ett underlag för diskussion i fokusgruppen samt 

att ha som en pilotenkät före deltagarenkäten och besvarades av sju personer. Enkätens frågor 

redovisas i bilaga 2 men resultatet redovisas inte eftersom den besvarats av så få och därmed 

lättidentifierade personer. Innebörd i svar av relevans redovisas endast som jämförelse med 

resultaten från deltagarenkäten.  

Enkät 2 vände sig till deltagare i de största språkgrupperna och besvarades av 39 personer av ett 

urval på 50 personer13 baserat på en population på 184 individer. Bortfallet beror bland annat på att 

enkäten har varit för svår för vissa deltagare att svara på, men även att deltagarna misslyckats med 

att skicka iväg enkäten p.g.a. att de inte klickat på knappen för att skicka in enkäten.  

Man kan utifrån det med 95 % säkerhet säga att den representerar hela gruppen med 3 % 

felmarginal. Enkät 2 baserades på kommentarerna från enkät 1, på önskemål från Länsbiblioteket 

och från projektledaren för samhällsorienteringsprojektet. De Sammanställda enkätresultaten över 

alla språkgrupperna redovisas i bilaga 3. I vissa fall avviker det totala antalet från 100% på grund av 

att siffrorna avrundats.  

Vad Vem Antal 

Möten Projektledare (MT) 
Länsbibliotekarie 
Handläggare 

1 
1 
2 

Intervju Deltagare 
Samhällskommunikatörer 

8 
3 

Fokusgrupp Samhällskommunikatörer 1 

Observation Samhällsorienteringsträffar 2 

Enkät Deltagare 
Samhällskommunikatörer 

1  
1  

Dokumentstudier Lektionsmaterial 
Andra utvärderingar av 
datorutbildning 
Vetenskapliga artiklar 

 
se referenslista 

Tabell 1. En förteckning över insamlade data. 

4.1 Källkritiska problem  

Det har funnits avsevärda svårigheter att tillförsäkra sig kvalitet i data. Dels på grund av källkritiska 

problem i form av beroenden, aktörers egna intressen och tidssamband som var för sig lett till att 

varje datakälla för sig, inte håller måttet för sakliga resultat. Därmed har olika sorters uppgifter och 

olika källor fått bekräfta eller ställas mot varandra i källkritisk analys14 och triangulering15  har använts 

för att säkerställa, och i vissa fall öka utvärderingens kvalitet. Läsaren bör dock vara medveten om att 

exempelvis bedömningar av vad deltagaren faktiskt fått ut av enskilda moment inom dator- och 

internetguidningen i vissa fall baseras på självrapportering i form av enkät som översatts av 

kommunikatörerna som inte alltid varit så enkätkunniga och framförda på datorer som inte alltid haft 

                                                           
13

 Enligt närvarorapport från samhällskommunikatörer 
14

 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
Thurén, T. (2005). Källkritik. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
15

 Gummesson, E. (1991). Qualitative Methods in Management Research. Newbury Park. Sage Pulications. 
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program för det avsedda språket. Enkät har för vissa deltagare inneburit ett helt nytt fenomen riktat 

mot moment man dessutom inte kan jämföra. Resultat har rapporterats till, eller ibland med hjälp av 

en person man är beroende av, ibland på en dialekt som är svår att förstå för denna som sen haft att 

översätta till utvärderingens språk. Möjligheterna till missförstånd och förvanskningar på vägen är 

därmed avsevärda.  

Någon granskning av översättningens kvalitet har inte skett. Frågorna kan också ha feltolkats av 

deltagarna. Exempel på ett sådant systematiskt missförstånd gäller t.ex. de språkliga 

konstruktionerna ”mer sällan” och ”mindre sällan” som smög sig in i enkäten och misstolkades. Dock 

var missförståndet konsekvent och resultatet kunde helt enkelt vändas. De källkritiska problemen har 

i viss mån kompenserats med att relatera resultaten till andra undersökningar och forskning på 

området. 

Vissa avvikelser från planerade metoder har skett. Ursprungligen designades enkäten till en test-re-

test design där skulle deltagarna fylla i en enkät innan datorutbildningen och en efter. Efter samråd 

med den ansvariga handläggaren på Länsbiblioteket beslutades att endast göra en enkät i slutet på 

samhällsorienteringen då det tidigare förslaget inte skulle ge bidra med tillräckligt relevant kunskap.  

4. 2 Metodologiska lärdomar 

I fråga om enkäten bör framtida utvärderingar anlita oberoende översättare/tolkar för att undvika 

källkritisk kontaminering. Språket i enkäten behöver förenklas för enklare översättning eller till lätt 

svenska. Eventuellt bör man träna på mediet enkät kan hanteras och slutligen behöver det finna s en 

översiktlig plan för informationsinsamling för att undvika kontaminering och reliabilitetsbrister samt 

avsiktlig och oavsiktlig påverkan. 

5. Momentet dator och internetguidning 
Totalt har 184 personer uppdelade i 19 grupper erbjudits samhällsorientering inkluderande dator- 

och internetguidning16.  

Dator- och internetguidningen har utgjort fem träffar av 26 som samhällsorientering (SO) för 

nyanlända i Östergötland och hälsokommunikation omfattar. Vid resten av SO-träffarna har inte 

dator och internet haft så framträdande roll mer än för kommunikatörens presentation av text, film 

eller annat. I de flesta grupper har dator- och internetguidningen skett efter samhällsorienteringen, 

med undantag för några få grupper där dator- och internetguidningen skett innan 

samhällsorienteringen.  

Momentet dator- och internetguidning har bestått av följande nio moduler: 

1. Kom igång 

2. Skriv och spara 

3. Internet från grunden 

4. E-post 

5. Internet – Söka efter information, hitta personer, företag, myndigheter och platser samt 

använda Youtube 

6. Följa media – nyheter, radio och tv och kommunicera via Skype samt sociala medier 

7. Samhällstjänster 

                                                           
16

 Anteckningar vid möte med samhällskommunikatörer. Gäller från start till datumet för mötet. 2012-09-23.  



8 
 

8. Handla och betala på internet 

9. Vård & hälsa 

Med utgångspunkt från deltagarnas förkunskaper och behov har samhällskommunikatörerna gått 

igenom de delar som de ansett varit relevanta. Såväl muntligt som skriftligt poängteras att 

deltagarnas individuella behov ska styra guidningen17.  Momentet har omfattat totalt 10 timmar, till 

en början uppdelade på 5 tillfällen á 2 timmar som sedan ändrades till 4 tillfällen á 2,5 timmar. 

Momentet har genomförts i bibliotekets lokaler runt om i länet.  

Samhällskommunikatörerna som lett samhällsorientering för nyanlända i Östergötland har också 

varit ansvariga för att ge dator- och internetguidning för sina grupper i samhällsorienteringen. 

Samhällskommunikatörernas kunskaper om datorer och internetanvändning har varierat även om 

alla uppger sig vara vana datoranvändare. Samhällskommunikatörerna har uppfattat det som svårt 

eller mycket svårt att lära ut dator- och internet till de grupper som haft låg eller ingen kunskap om 

datorer. Kunskaper om pedagogiska metoder som passar för området och kvaliteten i de 

webbplatser som använts har varierat.  

Till varje modul finns en kurshandledning med exempel på uppgifter som kan göras under 

lektionstillfället, som Länsbiblioteket gett ut till samhällskommunikatörerna.  

Samhällskommunikatören har haft en timmes förberedelse per pass, och har själva fått anpassa vilka 

uppgifter och webbsidor som skall gås igenom med gruppen. Uppgifterna i modulerna varierar från 

mycket grundläggande färdigheter i att lära sig använda musen, till att hitta uppgifter om 

konsumenträtt och att hitta vilket parti som styr i kommunen där man bor. Deltagarna har dock inte 

fått något kursmaterial alls. 

6. Genomförandet 
 

Kapitlet omfattar dels en beskrivning av en träff som observerades följt att jämförelse med hur 

träffar genomfördes av en annan kommunikatör. Slutligen redovisas enkätresultaten från enkät 2 

med deltagare samt kommentarer.  

6.1 Genomförande av träffar för dator- och internetguidning 
Observation vid dator- och internetguidningsmoment i en SO-grupp:   

Gruppen har haft den övriga samhällsorienteringen före dator- och internetguidningen. Det är 

deras tredje träff inom ramen för dator- och internetguidning och de skall gå igenom 

samhällstjänster, modul 7. Samhällskommunikatören låter deltagarnas datorer vara 

urkopplade och avstängda för att deltagarna skall få träna på att starta datorn. När 

deltagarna fått igång datorn loggar de in och startar webbläsaren. Samhällskommunikatören 

visar sin skärm med hjälp av projektor så att alla deltagare kan se vad denne gör. De börjar 

med att ta sig in på www.offentligajobb.se, där de skall söka efter jobb i sin kommun. Även om 

de har använt dator tidigare och samhällskommunikatören visar hur de skall klicka så är det 

svårt för deltagarna att komma rätt. Sedan går de in på www.swedbank.se, där de får logga in 

med hjälp av sin bankdosa. En av deltagarna har ingen bankdosa med sig och tittar på när 

deltagaren bredvid loggar in. När de loggat in visar kommunikatören ett dokument med bilder 

                                                           
17

 Länsbiblioteket Östergötland. Kursplan – Internet/e-tjänster 
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från Swedbanks sida där man betalar räkningar. Till bilderna finns förklarande text på arabiska. 

Kommunikatören använder materialet för att visa de steg som krävs för att betala en räkning. 

Samhällskommunikatören visar även arbetsförmedlingens hemsida, 

www.arbetsformedlingen.se, där de får i läxa till nästa tillfälle att skapa ett konto. Endast en 

av deltagarna noterar de steg man behöver ta för att navigera till sidan där man skapar konto, 

medan de andra deltagarna nöjer sig med att lyssna. Gruppen fortsätter och besöker 

www.minframtid.se där deltagarna finner det svårt att navigera då de inte förstår var de skall 

klicka för att komma vidare till inloggningssidan. Samhällskommunikatören blir tvungen att gå 

runt och visa var och en hur man kommer till inloggningssidan. När de skall skapa ett konto 

behöver samhällskommunikatören än en gång hjälpa alla deltagare en efter en. Till slut visas 

försäkringskassans hemsida och efter det får deltagarna själva chans att navigera sig runt på 

valfri sida.  

I en annan grupp beskrev samhällskommunikatören att hon valde att inte börja med dator- och 

internetguidning direkt som tanken initialt var då, utan valde att först presentera 

samhällsorienteringen vid första träffen. Hon ville presentera mål med samhällsorienteringen och 

vad den skulle innehålla innan de slog på en dator och började med dator- och internetguidningen 

vid andra träffen i stället.  Hennes grupp har haft stora variationer på förkunskaper. Två i gruppen har 

varit analfabeter, varav en med grovt nedsatt hörsel, medan en i gruppen har varit datorvan och 

kunnat hjälpa henne när tekniska problem uppstått. För de datorovana i hennes grupp tog första 

modulen (Att komma igång) väldigt lång tid. Kommunikatören tog fram ett eget material till 

deltagarna som beskrev de steg som behövdes för att betala räkningar via internetbanken, med hjälp 

av färger och figurer. Materialet kunde också användas av dem som var analfabeter och det var 

väldigt uppskattat. Samhällskommunikatören kom aldrig till de sista modulerna i 

samhällsorienteringen. 

6.2 Enkät till deltagarna 
Urvalet grupper som skulle få enkäten baserades på de största språkgrupperna under den 

kommande hösten samt att de genomgått IT-momentet skulle fångas upp i samma enkät. 

Kommunikatörer för dessa grupper översatte enkäten. Ifyllandet var i vissa fall förenat med stora 

svårigheter beroende på att konceptet enkät var främmande. Att den dessutom skulle fyllas i på 

dator som i vissa fall inte hade programvara för det avsedda språket gjorde det ännu svårare och 

mycket tidskrävande vilket skapar osäkerhet i resultaten som diskuterats under metoder och 

genomförande. Enkäten administrerades på arabiska, persiska, somaliska och tigrinja på åtta olika 

orter inom Östergötlands län till ett urval av 50 personer av 184, och besvarades av 39 personer; 22 

män och 17 kvinnor. Det innebär att svaren kan ses som representativa för populationen. Med 95 % 

säkerhet representerar den hela gruppen med 3 % felmarginal för slumpmässiga skillnader.    

Fler än hälften av de svarande var arabisktalande och fler än hälften hade varit i Sverige mer än 12 

månader. Utbildningsnivåerna fördelar sig snarlikt fördelningen i populationen anmälda deltagare till 

samhällsorienteringen med 29 % med högre studier, 18 % har gymnasium, 42 % har grundskola och 

13 % saknar utbildning, bortfall 8 %. 2 personer (5 %) i urvalet var analfabeter. 

Enkäten visar att hälften av de tillfrågade aldrig eller nästan aldrig har använt dator innan de kom till 

Sverige, medan 72 % har svarat att de använder datorn dagligen för närvarandet.  37 av de 39 

tillfrågade svarade att de hade tillgång till dator och internet i hemmet. 
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Figur 1 Hur ofta använder du dator? 

 

Figur 2 Hur ofta använde du dator innan du kom till Sverige? 

I enkäten är det ca 25 % som svarat att de första modulerna inte alls är viktiga, vilket kan ses i bilden 

nedan där 28 % svarade att de ansåg att momentet ”Kom igång” inte alls var viktigt. I de senare 

momenten är det ca 75 % som har svarat att de senare modulerna är viktiga eller mycket viktiga, 

vilket kan ses i figur 4, där 59 % har svarat att modulen är mycket viktig och 15 % har svarat att 

modulen är viktig. De som svarat att de första modulerna inte alls är viktiga är framförallt de som 

redan använt dator och internet tidigare och som anser att de inte lärt sig något nytt.  

 

Figur 3 Hur viktiga tycker du momenten dator/internetutbildningen har varit? - 1. Kom igång 
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Figur 4 Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 9. Vård & hälsa 

56 % av de tillfrågade anser att deras kunskaper har förbättrats avsevärt, medan 31 % svarade att 

deras kunskap har förbättrats lite. 

s 

 

Figur 5 Diagram över hur deltagarnas kunskaper har förbättrats 

I frågan om de har använt dator mer eller mindre nu än före dator- och internetguidningen tror vi att 

det har skett ett missförstånd av svarsalternativen. 49 % svarade att de använder datorn mer sällan, 

44 % svarade att de använder datorn lika ofta och 8 % svarade att de använder datorn mindre sällan. 

Här spökar uttrycken ”mer sällan” och ”mindre sällan” som alltför obegripliga. Besvarandet här har 

baserats på det första ordet: ”Mer” respektive ”mindre”. Därmed är en mer rättvis tolkning av svaren 

att 49 % använder datorn mer ofta efter dator- och internetguidningen än innan. 

92 % av deltagarna svarade att internet- och datorguidningen skall ingå i samhällsorienteringen för 

nyanlända. Deltagarna har inget att jämföra med eller något annat alternativ att ta ställning till varvid 

det är svårt att värdera detta svar. 5 av de tillfrågade personerna svarade att de anser att inte är 

viktigt att dator- och internetguidningen ges på modersmål, medan 33 personer svarade att den bör 

ges på modersmål.  

I frågan om vad de ville kunna göra med hjälp av dator och internet efter dator- och 

internetguidningen har man främst svarat: 

 Betala räkningar 

 Boka resa 

 Avancerad datorutbildning 

 Träna mer internet 

I frågan om vad som har varit bäst att lära sig i dator- och internetguidningen har man främst svarat: 
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 Betala räkningar 

 Handla och betala på internet 

 Boka resa 

 Social media 

 Göra reservationer 

 Jobbsökning 

 Information om lagstiftning och utbildning 

7. Referensram 
För utvärderingens kvalitetssäkring har nedanstående, utvärderingen av samhällsorienteringen samt 

andra utvecklingsprojekt och forskning på området använts som referensobjekt för att öka 

säkerheten i resultaten.  

Projektet IT-ikapp18 som drivits av stiftelsen för internetinfrastruktur och Kista folkhögskola erbjöd 

gratis grundläggande utbildning i internetkunskap i form av kortkurser, studiecirklar samt helpdesk 

på de lokala biblioteken i Stockholmsområdet. Studiecirklarna var uppdelade på fem tillfällen med en 

studietimme per gång. Tre bibliotek erbjöd 2 timmar lång helpdesk, en gång i veckan, om totalt 124 

tillfällen dit 464 deltagare kommit med frågor. Under projektets gång fick bland annat deltagarna 

besvara frågan ”Fick du den hjälp du behövde för att kunna använda Internet på ett bra sätt”, i vilken 

91 % svarade att de varit nöjda och 46 % svarade att de önskade mer tid. 

SESIG19, Somaliska Eritreanska Serbiska Internet Grund, hade i syfte att hålla studiecirklar för 60 

deltagare i hantering av internet. Till projektet utbildades 15 ungdomar som i sin tur skulle utbilda 

vuxna deltagarna, där majoriteten var nysvenskar. Cirkelgrupperna bestod av en cirkelledare samt 

två vuxna deltagare som träffades vid fyra tillfällen á 3 timmar, totalt 12 timmar. I projektet kom de 

fram till att 12 timmar är för kort tid, särskilt för de som inte använt datorer tidigare.  

Projektet Nytta & nöjde på nätet: Internetguiding på östgötabiblioteken20 är ett projekt som hade 

som mål att utbilda vuxna som inte är vana att använda internet skulle få en grundläggande 

internetguidning. Totalt fick 2235 deltagare i Östergötland grundläggande internetguidning i form av 

individuell handledning, grundläggande internetkurser samt omfattande studiecirklar. Material och 

antalet timmar varierade i varje kommun.  I vissa kommuner fick deltagarna kursmaterial i form av en 

kursbok. Efter kursernas gång efterfrågades fler kurstillfällen och mer tid samt fler praktiska 

övningar. 

I Uppsala utfördes projektet ”Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap”21. Målgruppen 

var nya svenskar samt pensionerade kvinnor med mycket låga kunskaper i dator- och 

internetkunskap. Totalt deltog 31 personer. Under projektets gång fick deltagarna turas om att låna 

hem två bärbara datorer som biblioteket köpt in. Efter projektets gång efterfrågades det ifrån 

deltagarna att kursen skulle översättas till deras modersmål, mer praktik samt fortsättningskurs. 

                                                           
18

 Stiftelsen för internetinfrastruktur och Kista folkhögskola (2012). IT-ikapp Slutrapport – För perioden 1 
februari 2011 till 31 mars 2012 
19

 Stiftelsen för internetinfrastruktur och Serbiska kulturföreningen SLOGA (2010). Rapport – Somaliska 
Eritreanska Serbiska Internet Grund, fas 2 
20

 Länsbiblioteket Östergötland (2010). Slutrapport Internet För Alla – Nytta & nöje på nätet 
21

 Folkuniversitetet Uppsala (2011). Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt 
”Digitaldelaktighet för personer i digitalt utanförskap” i Uppsala 
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8. Analys 
Analysen består i en praktiskt inriktad sammanställning av data som inleds med att beskriva 

verksamhetens omfattning och grupperna, och därefter tar upp integrationen mellan momentet och 

samhällsorienteringen. Vidare diskuteras kommunikatörernas förutsättningar i form av förberedelser 

och pedagogik för att avsluta med verksamhetens genomförande, säkerhet, navigerbarhet och 

deltagarnas förutsättningar. 

8.1 Omfattning 

Deltagarna ges 10 timmar, uppdelat på 4 tillfällen, för att lära sig hantera dator och internet. I 

grupperna finns det deltagare i olika ålder och med varierande förkunskaper. Vissa har använt dator 

tidigare medan andra aldrig har använt en dator. En del har studerat på högskola medan vissa inte 

gått i skolan alls eller är analfabeter. Något som de har gemensamt är att alla är nyanlända till 

Sverige, men tiden de varit i Sverige varierar allt ifrån några månader till några år och deras 

kunskaper i svenska varierar mycket. Webbsidorna som de skall besöka är framför allt på svenska.  

I de flesta grupper har de haft ett kurstillfälle per vecka22. Till en början har samhällsorienteringen 

startats med momentet dator- och internetguidning men sedan har man valt att avsluta 

samhällsorienteringen med momentet dator- och internetguidning. I enkäten svarade 49 % att 

samhällsorienteringen bör ske en gång i veckan, 24 % svarade att den bör ske fler än en gång per 

vecka samt 29 % svarade att den bör ske färre än en gång per veckan.  

I andra projekt23 gjorda kring utbildning av datorer och internet har omfattningen på antalet timmar 

varierat, men flera av dem har varit kring 10 timmar. Dessa projekt har varit inriktade mot både 

svenskfödda och utlandsfödda och deltagarna har efterfrågat mer tid, antingen man kan svenska 

eller inte. En gemensam slutsats för dessa projekt har varit att tiden i förhållande till deltagarnas 

behov, är väl snålt tilltagen. 

Med det som utgångspunkt blir det främmande språket ytterligare en barriär som adderas till de 

svårigheter man har om man aldrig varit i kontakt med en dator tidigare. Därmed är det sannolikt att 

ytterligare tid behövs, vilket ju också deltagarnas önskemål bekräftar. 

8.2 Heterogena grupper 
Vissa har använt dator tidigare medan andra aldrig har använt en dator. En del har studerat på 

högskola medan vissa inte gått i skolan alls eller är analfabeter. Enligt enkäten saknar 13 % 

utbildning, 42 % har grundskoleutbildning, 18 % har gymnasieutbildning samt 29 % har 

högskoleutbildning.  

Att deltagare med helt olika förutsättningar skall utbildas tillsammans bör ses över. De som sedan 

tidigare använt dator blir lätt uttråkade av att sitta och lyssna på något som de redan anser sig kunna. 

Detta kan leda till att de väljer att inte gå på en modul och missar nyttig information senare under 

kursens gång. Kommunikatörerna måste själva kunna disponera tiden efter deltagarnas behov, de 

som inte använt dator tidigare behöver mer tid än de som tidigare använt dator, något som skulle 

vara lättare om deltagarna fick eget material de kunde följa. 

                                                           
22

 Oklart hur det varit i de intensivkurser i samhällsorientering som genomförts under sommaren. 
23

 Nämns under rubrik 7. Referensram 



14 
 

8.3 Integration i samhällsorienteringen 
Under intervjuer har flera deltagare efterfrågat att man skall kombinera samhällsorienteringen och 

dator- och internetguidningen. Exempelvis att samhällskommunikatören, under samma tillfälle eller 

dag, först tar upp arbetsmarknad och arbetsförmedlingen för att man sedan går igenom hur 

arbetsförmedlingens hemsida fungerar. En fördel med det vore att deltagarna får kontinuerligt 

använda datorn samt kunna knyta en viss hemsida till något de har gått igenom. Deltagarna har även 

efterfrågat att få lära sig hur man betalar räkningar tidigt i samhällsorienteringen. 

Ytterligare en fördel med högre grad av integration är att det är betydligt lättare att ta till sig 

helhetlig information än fragmenterad sådan av kognitiva skäl24 eftersom det är lättare att lagra 

meningsfull information. 

8.4 Kommunikatörernas kompetens och förberedelser  
Samhällskommunikatörerna uppger att de har internet hemma och använder datorn dagligen. De har 

inte fått någon arbetsdator men har fått ett USB-minne, som innehåller det material som de behöver 

för att kunna genomföra lektionspassen. Kommunikatörerna har 1 timme betald förberedelse per 

lektionstillfälle.  

En av kommunikatörerna har tagit fram ett eget material för deltagarna, i form av bilder, text och 

figurer, för att kunna betala räkningar, vilket har uppskattats av deltagarna. Även de som varit 

analfabeter har kunnat använda materialet och har betalat räkningar på egen hand.  

Tiden som krävts för förberedelse för varje pass för samhällskommunikatörerna är betydligt längre 

än vad som avsatts, mellan 1-3 timmar för att provköra sidor, kolla länkar etc. Om kommunikatören 

exempelvis skall gå igenom arbetsförmedlingens hemsida under ett lektionspass behöver denne gå 

igenom hemsidan noggrant innan lektionspasset för att lära sig hur man navigerar fram på sidan 

samt välja de delar som är relevanta. Detta är inte alltid självklart och kräver att 

samhällskommunikatören testar webbsidan flera gånger. Även om samhällskommunikatören är van 

vid datorer och internet är detta en tidskrävande process. 

Behovet av förberedelse varierar för olika webbtjänster och mellan olika kommunikatörer och de 

som behöver mer tid bör även ersättas för detta. Om inte kommunikatörerna är väl förberedda blir 

informationen till deltagarna bristfällig vilket kan leda till att de får fel information eller går miste om 

en viss funktionalitet på en samhällstjänst. Som jämförelse har en föreläsare för en homogen grupp 

studenter på ett svenskt universitet 3-4 timmar förberedelse för en föreläsningstimme, 2 timmar för 

seminarium. För nya moment ges också utvecklingstid. 

8.5 Genomförande av momentet dator- och internetguidning 
Ett exempel på genomförande ges i kapitlet om genomförande där samhällskommunikatören har 

visat sin datorskärm med hjälp av projektor så att alla deltagare skall se vad kommunikatören gör vid 

genomgången av en webbsida. Kommunikatören har också gått igenom en webbsida tillsammans 

med deltagarna och då visat ett eller flera steg som deltagarna skall ta. Därefter eller samtidigt gör 

deltagarna samma steg. Om någon fastnar blir samhällskommunikatören tvungen att avbryta sin 

demonstration för att gå och hjälpa den som fastnat. Efter att personen ifråga har fått hjälp kan en 

annan person fastnat på något annat. Detta medför att de andra i gruppen får vänta och inte kan gå 

                                                           
24

 Sanne, J. M. (2008), Framing risks in a critical and hazardous job: responsibility and risk-taking in railway  
      maintenance, Journal of Risk Research, 11:5, 645-657. 
Stenberg 2012. 
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vidare. Vissa av webbsidorna som finns med i lektionsmaterialet visas kort utan att deltagarna har 

någon möjlighet till att själva utforska sidorna pga. det inte finns tillräckligt med tid.  

Den här formen av genomgångar är något som deltagare genast glömmer bort eftersom det blir för 

frikopplat och fragmenterat.  

Underlag för deltagarna i form av lathundar, instruktioner, tips på sajter och annat utbildningsstöd 

saknas helt vilket gör att kommunikatörerna får svårt att hjälpa varje deltagarna individuellt då alla 

deltagare måste vänta för att kunna gå vidare till nästa steg eller hemsida. Deltagarna har också 

efterfrågat eget material för att kunna öva när de är hemma. 

Då deltagarna inte fått något material och momentets pedagogik bygger på att kommunikatören 

först går igenom en uppgift, blir det omöjligt för deltagarna att gå vidare utan att vänta på att 

samhällskommunikatören hjälpt dem som behöver hjälp. Kommunikatören blir här en flaskhals och 

tiden används inte effektivt utan till att vänta in dem som fastnat.  Detta pekar på behovet av en 

annan pedagogik och bättre underlag för genomgångarna. Stegvisa självinstruerande 

instruktionslistor används framgångsrikt för undervisning inom det här området25 på andra håll. 

Exempel på sådana instruktioner ges i bilaga 1. Exempel på material är instruktioner som skall följas 

för att eleven skall komma underfull med hur man skall komma igång. En fortsättningsuppgift kan 

omfatta ett resultat deltagaren skall redovisa, men stegen dit är inte lika väl definierade26.  

Överlag är materialet som samhällskommunikatörerna fått ostrukturerat och dokumentens 

utformning skiljer sig åt vilket försvårar användningen av dem. Man får en känsla av att olika parter 

har tagit fram materialet utan att bestämma en övergripande struktur för dokumenten.  

8.6 Datasäkerhet och teknikstöd 
I modulen där deltagarna skall skapa en e-legitimation sparas denna e-legitimationsfil på datorn 

vilken är en publik dator som används av andra besökande till biblioteken. Det skapar allvarliga 

säkerhetsrisker för att någon annan missbrukar legitimationen. 

Ett sätt att hantera skillnaderna i datorvana har varit att vana deltagare suttit tillsammans med 

mindre vana. Det är dock inte givet att den som kan minst lär sig mer på det här sättet. Det leder 

också till att information kan missbrukas. 

En av kommunikatörerna har tagit fram ett eget material för deltagarna, i form av bilder, text och 

figurer, för att kunna betala räkningar, vilket har uppskattats av deltagarna. Även de som varit 

analfabeter har kunnat använda materialet och har betalat räkningar på egen hand. Trots vällovligt 

initiativ är riskerna för allvarliga misstag som kan bli mycket besvärliga att reda ut uppenbara.  

Samhällskommunikatörerna behöver förstå de säkerhetsproblem som kan uppstå när man använder 

publika datorer. Deltagarna bör inte spara privata dokument på dessa datorer eller sin fil för e-

legitimation. Dit hör också den mer komplexa frågan om hur analfabeter använder dator. 

Information om riskerna om handel på nätet bör ges. På blocket har exempelvis många personer 

blivit lurade på pengar. Det finns dock tips just där om hur man kan handla tryggare27. Även Post- och 

                                                           
25

 Merrill, D. C., Reiser, B. J., Merrill, S. K., & Landes, S. (1995). Tutoring: guided learning by doing. Cognition and 
Instruction, 13(3), 315–372 
26

 Exempel på undervisningsmaterial. http://www.ida.liu.se/~TDDD44/2012/Matr/SN/labmaterial_ada.sv.shtml 
27

 Blocket - Handla tryggt! http://www.blocket.se/handla_tryggt.htm?ca=11 
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Telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har information om 

internetsäkerhet28. 

8.7 Webbsidor och navigerbarhet 
Vissa av de webbsidor som de skall besöka är svårnavigerade och oanvändbara. Exempelvis är 

www.minframtid.se29, som består av en stor video som tar upp större delen av skärmen, beroende 

på skärmens upplösning. Deltagaren blir först tvungen att scrolla ned för att hitta den gömda 

rullgardinsmenyn där man skall välja stad. När man väl hittat sin stad bland de ca 55 olika städerna 

man kan välja mellan, händer inget. Man måste även klicka på knappen gå vidare. När deltagaren har 

klickat på gå vidare kommer man till en inloggningssida. En av deltagarna kommer inte ihåg sitt 

lösenord och klickar på ”glömt lösenordet?”. Här möts deltagaren av två fält, ett där man skall fylla i 

sin e-postadress samt sitt användarnamn. Deltagaren minns sin e-postadress men kan inte minnas 

sitt användarnamn. 

Vid egen undersökning av www.minframtid.se , och utan att göra en formell användbarhetsstudie av 

sidan går det att snabbt komma fram till att den inte alls är användarvänlig som ett reportage30 om 

den tyder på. Antalet klick för att komma in på sidan är alldeles för många och skapandet av nytt 

konto ger felmeddelande om att ”Lösenordet kan inte vara tomt” även om det inte finns något fält 

för lösenordet. Att man utöver sin mailadress dessutom skall behöva minnas sitt användarnamn för 

att kunna återställa sitt lösenord betyder att användarna kommer att behöva skapa ett nytt konto 

varenda gång de besöker sidan för att fylla i all information på nytt då de inte minns sitt 

användarnamn. 

Jämförelsevis har exempelvis www.linkedin.com31 information om sidans innehåll och användning 

redan på första sidan, en inloggningsruta finns tillgänglig samt ett formulär för att skapa ett nytt 

konto. Navigerbarhet är betydelsefullt32 och därför är det bra att ha inloggningsruta på startsidan 

istället för minst tre klick bort. 

Vissa av kommunikatörerna har klagat på att datorerna varit långsamma, ibland inte fungerat alls. 

Vissa datorer har inte haft stöd för att visa teckensnitt för ett visst språk vilket medför att en del 

sidor, t.ex. www.forsakringskassan.se33 inte kunnat gås igenom exempelvis på tigrinja.  

8.8 Deltagarna 
Internationella studier34 och erfarenheter av att deltagare har kommit hem till 

samhällskommunikatörerna efter arbetstid för att få hjälp med att exempelvis betala räkningar eller 

med frågor kring internet visar att det finns ett uppenbart behov av dator och internetkunskaper. 

                                                           
28

 Post- och Telestyrelsen - Internetsäkerhet. http://www.pts.se/sv/Internet/Internetsakerhet/ 
MSB:s sida om undervisning i informationssäkerhet https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26345.pdf  
29

 Regionförbundet Östsams hemsida. 
30

 Asp bladet. (2012-09-06). http://aspbladet.wordpress.com/2012/01/20/ett-verktyg-for-framtiden-
november/ 
31

 Social webbplats för akademiker 
32

 Cooper, A., Reimann, R. och Cronin, D. (2007). About Face – The Essentials of Interaction Design. New York: 
Wiley. 
33

 Försäkringskassans hemsida. 
34

 Caidi, N, & Allard, D. (2005),  
Nedelcu, M. (2012), 
Oiarzabal, P.J. & Reips, U.D. (2012), 
Silverstone, R. & Georgiou, M. (2005),  

http://www.pts.se/sv/Internet/Internetsakerhet/
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Enkäten visar att hälften av de tillfrågade aldrig eller nästan aldrig har använt dator innan de kom till 

Sverige, medan 72 % har svarat att de använder datorn dagligen för närvarande.  

Både i enkäter och under de intervjuer som skett har alla deltagare varit nöjda med dator- och 

internetguidningen men svaren i enkäten omfattar ett visst mått av osäkerhet som exempelvis 

angående de sista momenten i dator- och internetguiden där över 70 % av de svarande angett att de 

har genomfört momenten medan de enligt flera samhällskommunikatörer inte har gått igenom det.   

De moment man har gått igenom finns det istället olika uppfattningar om beroende på de ojämna 

kunskaperna på området. I enkäten är det ca 25 % som svarat att de första modulerna inom Dator- 

och internetguidningsmomentet inte alls är viktiga medan 75 % har svarat att de senare modulerna 

är viktiga eller mycket viktiga. De som svarat att de första modulerna inte alls är viktiga är framförallt 

de som redan använt dator och internet tidigare medan de som inte kan har angett inledande 

moduler som viktiga men att omfattat för lite tid.  Det har också inneburit uppfattningen om 

huruvida man anser att ens kunskaper förbättrats skiftar från dem som anser att deras kunskaper 

förbättras lite till vars uppfattade kunskaper förbättrats avsevärt.    

9. Sammanställning av analysen  
Resultaten inom olika områden visar att deltagarna är nöjda och både använder samt har lärt sig mer 

på området. Bedömningarna varierar utifrån var startpunkten fanns som varit olika där den 

övervägande delen haft inga eller små erfarenheter av datorer och internet sedan tidigare och 

upplevt lära sig mycket medan de som redan kunde en del inte upplevt sig lära sig så mycket. Både 

kommunikatörer och de ovana upplever att man behöver lägga mer tid på momentet för dem som är 

ovana medan vana deltagare kan göra andra mer meningsfulla saker.  

Kommunikatörerna har haft varierande förutsättningar att lära ut kring momentet och ju okunnigare 

deltagare är på momentet ju svårare blir det att lära ut. Här behövs betydligt mer förberedelsetid, 

arbetsverktyg, eget stöd för kunskap och pedagogiska metoder som passar för området man behöver 

också bli kunnigare kring dator- och internetsäkerhet som idag saknas inom momentet. 

Underlag från Länsbiblioteket som använts har saknat enhetlig struktur vilket gör det svårare både 

att undervisa i och att lära in. Underlag i form av webbplatser med samhällsinformation har varit av 

dålig kvalitet35 och därmed mycket svåra att använda  

Deltagarnas möjligheter att minnas inslag i momentet, och att träna har varit mycket små utan egna 

underlag eller instruktioner att ta med hem.  

10. Slutsats 
Ovan har dator- och internetguidningen beskrivits från deltagares, samhällskommunikatörers och 

utvärderares perspektiv.  

Om man utgår från den använda utvärderingsmodellen behöver man värdera och lära inte bara 

verksamheten i sig själv utan tankarna bakom den, hur den iscensattes, hur den genomfördes samt 

dess resultat. Samt hur de olika delarna hänger samman.  

                                                           
35

 Kvalitet ses här i första hand i form av lämpliga för sitt ändamål och lätta att använda. www.offentligajobb.se 
är dessutom av både innehållslig och tekniskt usel kvalitet. 

http://www.offentligajobb.se/
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Motivet och behovet är odiskutabelt och framställs tydligt såväl i Regeringens utredning36 som i 

handlingsplanen37. Målet, så som det uttrycks för verksamheten kan ses som en aning diffust, då det 

egentligen inte finns något särskilt formulerat mål med dator- och internetguidningen utan handlar 

om att använda dator och internet som hjälpmedel i samhällsorienteringen. Syftet är dock att leva 

upp till målen i den nya lagstiftningen38 samt utgöra en del av den nationella kampanjen Digidel39. 

När har en person tillräckligt med information om de samhällstjänster som finns på internet för att 

anses vara en digital medborgare? Tanken med dator- och internetguidningen är att gå igenom 

viktiga samhällstjänster som flyttat ut på internet. Så långt svarar tankarna om en lösning mot 

behovet så som det framställs såväl nationellt som för verksamheten. En integrering i 

samhällsorienteringen är en rimlig och bra idé av flera skäl.  

Dels finns här en struktur för att smidigt och utan extra kostnad nå en viktig målgrupp och för att 

genomföra en verksamhet. Dels finns möjligheten att erbjuda verksamhet på modersmål. Slutligen är 

det en pedagogisk poäng i att kunna arbeta med just den samhällsinformation som gruppen saknar 

samt knyta internetanvändning till meningsfull information och meningsfulla aktiviteter och att skapa 

lärandeformer som byggs kring helheter vilka är kognitivt lättare att hantera än kunskapsfragment. 

En sak som talar mot detta är tankegångarna som styrt utformningen av försöksverksamheten med 

samhällsorientering. Här kan inriktningen mot enhetlighet, standardiseringen och den därmed 

följande förmedlingspedagogiken lägga hinder i vägen för ytterligare integration av verksamheterna 

till att arbeta kring verkligt meningsfulla helheter.   

Genomförandet omfattar därmed en del kraftfulla förbättringsfaktorer.  Dessa gäller flexibel 

anpassning till individuella behov och hur tiden ska fördelas mellan deltagarna. Det gällde också mer 

tid till förberedelser, arbetsverktyg och material och relevant pedagogik för kommunikatörer. Att öka 

integrationen mellan IT-momentet och samhällsorienteringen föreslås också så att dator är ett sätt 

man lär sig samhällsorientering på av flera olika sätt. Slutligen gällde det kunskaps- och minnesstöd 

till deltagare samt säkerhet på internet. Dessa kan göra verksamheten bättre och ge mer långsiktiga 

effekter och risken är mindre att deltagarna omedelbart glömmer bort vad man gått igenom.  

Om dator- och internetguidningen uppfyllt sitt mål eller ej kräver ett nyanserat svar. Å ena sidan 

hann man inte alltid gå igenom de delar kommunikatörerna tänkt gå igenom, tiden kändes kort och 

alla kände inte att de fick ut så mycket av momentet. Å andra sidan var deltagarna nöjda eller mycket 

nöjda och flertalet ansåg att de förbättrat sin kunskap mycket. Men det måste relateras till 

utgångspunkten där kunskapsbristerna var större än väntat vilket uppfattas vara ett generellt 

nationellt problem inom den svenska etableringsprocessen40 där man inte riktigt förstått hur vanlig 

analfabetismen är . Det innebar att även om många lärt sig mycket har de inte kommit så långt och 

utmaningarna blev väldigt stora för kommunikatörer som inte hade någon särskild IT-pedagogik eller 

pedagogik för analfabeter.  

Sammanfattningsvis måste man därmed dra slutsatsen att projektet är framgångsrikt, har en bra 

grundtanke, har större utmaningar än väntat och behöver bättre genomförandestöd. Den 

                                                           
36

 Statens institut för informationsanalys (2007). Digitala klyftor – insatser för att överbrygga dessa. SIKA 
rapport 2007:6 
37

 Finansdepartementet (2007). Nationell handlingsplan för den svenska eFörvaltningen. 
38

 Lag 2010:197 och senare förordning (2010:1138) 
39

 Digidel 2013 
40

 Inslag i Sveriges Radios Nyhetsmorgon 2012-10-05 
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övergripande rekommendationen här är att fortsätta med denna verksamhet, integrera den ännu 

mer i samhällsorienteringen och att utveckla den vidare.  Förslag till förbättringar ges nedan. 

11.  Förslag 
Kursmål och kursplan behöver utvecklas och kriterier behöver sättas upp för vad som ska nås med 

momentet dator- och internetguidning. Kursplanen ska bygga på en integration med 

samhällsorienteringen där datorn är ett verktyg för samhällsorientering och webbplatser för 

samhällsinformation är platserna man kan få den information man behöver. Här har deltagarna 

efterfrågat att de först går igenom en viss samhällstjänst i samhällsorientering, exempelvis 

arbetsförmedlingen, för att sedan under samma dag gå igenom arbetsförmedlingens hemsida. Detta 

skulle även leda till att deltagarna kontinuerligt får använda dator och internet vilket ger mer övning.  

Därefter behövs kommunikatörerna förutsättningar ses över. Betydligt mer förberedelsetid krävs än 

nuvarande, mer för nya moment och för ovana kommunikatörer. Internutbildning och pedagogiskt 

stöd för att arbeta med IT-moment och integrerade moment.  

En annan typ av pedagogik behöver användas. Förslagsvis är att samhällskommunikatören agerar 

mer som handledare än föreläsare. I början på passet kan kommunikatören berätta om en viss 

webbplats så att alla förstår vad sidan handlar om och vad man kan göra på denna. Därefter får 

deltagarna följa de instruktioner som tidigare nämnts. Detta ger samhällskommunikatören mer tid 

att hjälpa de deltagare som behöver mer hjälp under passen medan de som klarar sig själva kan 

utforska sidorna själva och göra de uppgifter som finns. 

För det behövs självinstruerande underlag för att deltagarna ska få möjlighet att gå vidare om någon 

annan deltagare fastnar. Detta material skulle även kunna bidra till att de övar hemma. Förslagsvis 

ett material med beskrivningar om en viss webbplats samt de steg, med bilder, som behöver tas för 

att använda en viss webbsida. IT-ikapp41 har filmer som förklarar hur man exempelvis skapar ett e-

postkonto. Dessa är på svenska, vissa av deltagarna kan tänkas uppskatta detta, men då flertalet har 

efterfrågat att ha dator- och internetguidningen på modersmål bör dessa ej användas. Något som 

kan tänkas vara aktuellt på nationell nivå är att göra liknande filmer som översätts till olika språk. 

Dessa skulle kunna användas under dator- och internetguidningen och endast låta 

samhällskommunikatören agera som handledare och hjälpa de som fastnar på något. Deltagarna kan 

pausa filmerna och kolla på dem igen vilket leder till att de kan lära sig i sin egen takt. En självklarhet 

är att datorer förbereds med teckensnitt för de språk som kan tänkas behövas och att de webbsidor 

som tas upp undersöks så att de webbsidor som är mindre användarvänliga får lägre prioritet. 

Möjligen borde det åligga myndigheterna själva att producera övnings- och informationsguider så att 

deras webbplatser kan användas. Ett bra exempel från ett företag är Swedbanks demobank42.  

Kanske kan också biblioteken stötta kontinuiteten i lärandet och kompensera för vissa bedrövliga 

myndighetswebbplatser genom att t.ex. ha en helpdesk vissa tider i veckan? Man kan också tänka sig 

samarbete med de myndigheter det gäller som enligt SIKA 2007:6 har regeringens uppdrag att 

förbättra sin information och ge sin information på fler språk så att den digitala klyftan minskar. 

Samhällskommunikatörer bör få internutbildning angående dator- och internetsäkerhet och 

datasäkerhet bör ingå i samhällsorienteringen. Om man skall gå igenom handel av varor på internet, 

                                                           
41

 http://www.it-ikapp.se/ 
42

 Swedbank demobank. http://www.swedbank.se/idc/demo/ 
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exempelvis blocket, är det viktigt att deltagarna och samhällskommunikatörerna får information om 

riskerna med att exempelvis köpa något på blocket. Förutom den information om att handla på 

internet som finns i lektionsmaterialet så bör följande läggas till: 

 http://www.konsumentverket.se/Tema_ehandel/Privatkop/ 

 http://www.blocket.se/handla_tryggt.htm?ca=11 

 http://www.pts.se/sv/Internet/Internetsakerhet/ 

 http://www.tradera.com/portals/Sakerhet.aspx?NodeID=6274 

 

  

http://www.konsumentverket.se/Tema_ehandel/Privatkop/
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Bilaga 1 – Exempel på steg för Arbetsförmedlingens webbplats 
Uppgift 1. Skapa ett konto hos Arbetsförmedlingen 

1. Gå in på www.arbetsformedlingen.se  

2. Klicka på ”Ny användare?” 

3. Klicka på knappen ”Skapa konto” under rubriken ”För dig som söker jobb” 

4. Läs igenom villkoren och godkänn dem. 

5. Fyll i personuppgifter  

6. Etc… 

Uppgift 2. Sök arbete i din kommun 

1. Gå till startsidan för arbetsförmedlningen 

2. Klicka på knappen ”För arbetssökande” 

3. Klicka på knappen ”Lediga jobb” 

4. Klicka på knappen ”Via ort” 

5. Välj ditt ”Östergötlands län” 

6. Etc… 

Detta är endast ett exempel på steg i två instruktioner, de bör dock vara tydligare med exempelvis 

vart en knapp finns, färg, eller visa varje steg med hjälp av en skärmbild av webbplatsen. 

I första exemplet där ett konto skall skapas kan det även finnas behov av att ha en bild över 

personuppgifterna med översatt text som indikerar vad för information som krävs i varje fält. 



Bilaga 2 - Enkätfrågor till samhällskommunikatörer

Samhällsorientering på modersmål - Östergötlands Län

Kön:

 Man

 Kvinna

Utbildning:

Flera val kan väljas

 Grundskola

 Gymnasium

 Högskola/Universitet

 Annan (fyll i nedan)

Om annan, nämn utbildningen

Om du har pedagogisk utbildning, nämn vilken:

Vad har du för pedagogisk erfarenhet?



Dator/Internet

Hur ofta använder du dator?

 Aldrig använt dator tidigare

 Någon gång i månaden

 Någon gång i veckan

 Dagligen

Har du tillgång till dator och internet i hemmet?

 Ja

 Nej

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen är?

Inte alls
viktigt

Mindre
viktigt

Viktigt
Mycket
viktigt

Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa

Kommentar - Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit?



Hur svåra har de olika momenten varit att lära ut?

Mycket
svårt

Svårt Lätt Mycket lätt Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa

Kommentar - Hur svåra har de olika momenten varit att lära ut?

Hur svåra har de olika momenten varit för deltagarna att lära in?

Mycket
svårt

Svårt Lätt Mycket lätt Ej deltagit

1. Kom igång

2. Skriva och spara

3. Internet från
grunden

4. E-post

5. Internet, söka efter
information

6. Följa media

7. Samhällstjänster

8. Handla och betala
på internet

9. Vård & hälsa



Kommentar - Hur svåra har de olika momenten varit för deltagarna att lära in?

Använder du dator mer eller mindre nu än före internutbildningen för dator/internet i
samhällsorienteringen?

 Mer sällan

 Lika ofta

 Mindre sällan

Motivera

Mina kunskaper i att använda dator/internet har sedan internutbildningen för
dator/internet:

 Inte förbättrats alls

 Förbättrats lite

 Förbättrats

 Förbättrats mycket

Motivera



Finns det något ämne du saknar som du tycker borde vara med?

Övriga kommentarer angående dator/internetutbildningen:

Ange vilka ämnen du tycker är viktigast:

Välj max 5 st

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige



Ange vilka ämnen du tycker är minst viktigast:

Välj max 5 st

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige



Ange för vilka ämnen modersmål är viktigast:

Flera val kan göras

 6: Nyanländ i Sverige

 7: Det svenska samhället och lokalsamhället

 8: Biblioteksvisning - e-tjänster

 9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället

 10: Olika boenden och bostadssökande

 11: Hushållsekonomi och miljö

 12: Arbetsmarknad och välfärden

 13: Att söka arbete och starta eget företag/Om du inte kan arbeta

 14: Vuxenutbildning

 15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen

 16: Barnens rättigheter

 17: Barnomsorg, grundskola, gymnasium

 18: Att leva tillsammans

 19: Mänskliga rättigheter - diskrimineringsgrunder

 20: Jämlikhet/jämställdhet

 21: Demokrati och politik/grundlagar

 22: Svenska myndigheter/rättsväsendet

 23: Hitta rätt i vården

 24: Migration och psykosocial hälsa

 25: Friskvård och egenvård

 26: Att åldras i Sverige

Vad är viktigast första året i Sverige:

Flera val kan göras

 1. Lära sig språket

 2. Lära sig om samhället

 3. Utbilda sig

 4. Arbeta

 5. Tjäna pengar

 6. Skaffa bostad

 7. Få nya vänner

 8. Annat.. (fyll i nedan)



Nämn vad som är viktigast (om annat valts i föregående fråga)

Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

 En gång per månad

 Två gånger per månad

 En gång i veckan

 Två gånger i veckan

 Fler än 3 gånger i veckan

Motivera - Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

Samhällsorienteringen som helhet:

Ja Nej

Deltagarna har haft det lätt att förstå
varför de ska gå på

samhällsorienteringen

Deltagarna har haft det lätt att förstå
vad samhällsorenteringen går ut på

Deltagarna har haft det lätt att förstå
var och när samhällsorienterings-

mötena är

Övriga kommentarer angående samhällsorienteringen



Vad tycker du om...

Mycket dålig Dålig Bra Mycket bra

Projektet i helhet

Undervisningslokalen

Projektets organisation
och ledning

Stöd för genomförande av
samhällsorientering från

projektledning och
kommunikatörer

Relevans och kvalité i
underlag och OH som

distribuerats inom
projektet:

Möjligheter att utforma
samhällsorienteringen på

ditt eget sätt

Överensstämmelse mellan
samhällsorienteringen så

som den presenterades
vid rekrytering och som

den går till i praktiken

Trivsel i rollen som
samhällskommunikatör

Kommentar - Motivera dina svar



Internutbildning - Hur har kvalitén på momenten varit:

Mycket
dåligt

Dåligt Bra Mycket bra Deltog ej

6: Nyanländ i Sverige

6: Nyanländ i Sverige 7:
Det svenska samhället

och lokalsamhället

8: Biblioteksvisning - e-
tjänster

9: Kulturliv och traditioner
i det svenska samhället

10: Olika boenden och
bostadssökande

11: Hushållsekonomi och
miljö

12: Arbetsmarknad och
välfärden

13: Att söka arbete och
starta eget företag/Om du

inte kan arbeta

14: Vuxenutbildning

15: Att vänta och få
barn/föräldrarrollen

16: Barnens rättigheter

17: Barnomsorg,
grundskola, gymnasium

18: Att leva tillsammans

19: Mänskliga rättigheter -
diskrimineringsgrunder

20: Jämlikhet/jämställdhet

21: Demokrati och
politik/grundlagar

22: Svenska
myndigheter/rättsväsendet

23: Hitta rätt i vården

24: Migration och
psykosocial hälsa

25: Friskvård och
egenvård

26: Att åldras i Sverige

Kommentar - Internutbildning - Hur har kvalitén på momenten varit:



Hur har innehållet till de olika momenten varit:

Mycket dåligt Dåligt Bra Mycket bra

6: Nyanländ i Sverige

6: Nyanländ i Sverige 7:
Det svenska samhället

och lokalsamhället

8: Biblioteksvisning - e-
tjänster

9: Kulturliv och traditioner i
det svenska samhället

10: Olika boenden och
bostadssökande

11: Hushållsekonomi och
miljö

12: Arbetsmarknad och
välfärden

13: Att söka arbete och
starta eget företag/Om du

inte kan arbeta

14: Vuxenutbildning

15: Att vänta och få
barn/föräldrarrollen

16: Barnens rättigheter

17: Barnomsorg,
grundskola, gymnasium

18: Att leva tillsammans

19: Mänskliga rättigheter -
diskrimineringsgrunder

20: Jämlikhet/jämställdhet

21: Demokrati och
politik/grundlagar

22: Svenska
myndigheter/rättsväsendet

23: Hitta rätt i vården

24: Migration och
psykosocial hälsa

25: Friskvård och egenvård

26: Att åldras i Sverige

Kommentar - Hur har innehållet till de olika momenten varit:



På vilket sätt har du hållit i samhällsorienteringen:

Flera val kan göras

 1. Handledaren pratar och presenterar

 2. Diskussion

 3. Studiebesök

 4. Internet

 5. Läsa bok, broschyr

 6. Annat

Kommentar - På vilket sätt har du hållit i samhällsorienteringen:

Svarar jobbet mot de förväntningar du hade när du sökte det?

 Ja

 Nej

Kommentar - Svarar jobbet mot de förväntningar du hade när du ansökte det?

Jag skulle vilja utveckla samhällsorentering för nyanlända enligt följande:



Övriga kommentarer

Tack för din medverkan!



Bilaga 3 - Enkät: Sammanställda resultat deltagare

Språk

Arabiska 13 33%

Tigrinska 5 13%

Somaliska 9 23%

Persiska 12 31%

Kön:

Man 22 56%

Kvinna 17 44%

Ålder:

30 32 24 14 38 26 33 51 27 24 42 46 44 25 29 32 38 32 41 26 32 51 42 30 49 30 27 34 34 20 30 37 36 41 57 27 26 27

Kommun för samhällsorientering:

Boxholm 3 8%

Finspång 1 3%

Kinda 0 0%

Linköping 0 0%

Mjölby 2 5%

Motala 3 8%

Norrköping 12 31%

Söderköping 9 23%

Vadstena 0 0%

Valdemarsvik 0 0%

Ydre 0 0%

Åtvidaberg 5 13%

Ödeshög 4 10%



Ursprungsland:

Afghanistan 15 38%

Armenien 0 0%

Bangladesh 0 0%

Burundi 0 0%

Eritrea 6 15%

Etiopien 0 0%

Gambia 0 0%

Irak 5 13%

Iran 3 8%

Jemen 0 0%

Kongo 0 0%

Libanon 0 0%

Libyen 0 0%

Nigeria 0 0%

Rwanda 0 0%

Ryska 0 0%

Serbien 0 0%

Somalia 6 15%

Sudan 2 5%

Sydafrika 0 0%

Syrien 0 0%

Uganda 0 0%

Uzbekistan 0 0%

Yemen 0 0%

Annat 2 5%

Hur många månader har du varit i Sverige?

1-3 2 5%

4-6 1 3%

7-9 3 8%

10-12 7 18%

13-15 4 10%

16-18 5 13%

Över 18 17 44%

Läs- och skrivkunnig?

Ja 37 95%

Nej 2 5%

Utbildning - antal år

1 14 2 16 8 17 9 12 17 16 5 12 12 7 10 12 6 12 12 9 12 0 2 2002 2 20 16 14 16 5 4 12 5 1 0 6 10 6 1



Utbildning:

Saknar 5 13%

Grundskola 16 42%

Gymnasium 7 18%

Högskola/Universitet 11 29%

Annan (fyll i nedan) 3 8%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Om annan, nämn utbildningen

nej inte inget utbildningen rörmokare hotell mangement och dator sjuksötoska och snickare helth assistan hotel management and

computer Teacher trainings courses jag studerar 6 år

Dator/Internet

Hur ofta använder du dator?

Aldrig använt dator tidigare 5 13%

Någon gång i månaden 3 8%

Någon gång i veckan 3 8%

Dagligen 28 72%

Hur ofta använde du dator innan du kom till Sverige?

Aldrig använt dator tidigare 12 31%

Någon gång i månaden 5 13%

Någon gång i veckan 8 21%

Dagligen 14 36%

Har du tillgång till dator och internet i hemmet?

Ja 37 95%

Nej 2 5%

Vad vill du kunna göra efter datorutbildningen?

jag kunde dator på avancerat nivå olik program, språk svenska Betala räkning, bokningar Betala jag vill ha datorutbildningen man kan inte mycket

anvenader avancerde utbildning. trena mer avancerade utbildning och mer träna internet på allt. avancerade utbildningen more träner tille exempel konstenar mölar printing jag

vill låra. avancerade utbildning hardware system and internet grafic Softwares läsa uppgifter och betala räkningar ja kommer att kunna

göra det jag kan internet



Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 1. Kom igång

Inte alls viktigt 11 28%

Mindre viktigt 6 15%

Viktigt 5 13%

Mycket viktigt 17 44%

Ej deltagit / ej gått igenom 0 0%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 2. Skriva och spara

Inte alls viktigt 8 21%

Mindre viktigt 5 13%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 18 46%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 3. Internet från grunden

Inte alls viktigt 10 26%

Mindre viktigt 6 15%

Viktigt 8 21%

Mycket viktigt 13 33%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 4. E-post

Inte alls viktigt 11 28%

Mindre viktigt 4 10%

Viktigt 5 13%

Mycket viktigt 17 44%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 5. Internet söka efter information

Inte alls viktigt 8 21%

Mindre viktigt 2 5%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 20 51%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%



Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 6. Följa media

Inte alls viktigt 5 13%

Mindre viktigt 3 8%

Viktigt 7 18%

Mycket viktigt 20 51%

Ej deltagit / ej gått igenom 4 10%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 7. Samhällstjänster

Inte alls viktigt 5 13%

Mindre viktigt 1 3%

Viktigt 9 23%

Mycket viktigt 22 56%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 8. Handla och betala på internet

Inte alls viktigt 2 5%

Mindre viktigt 3 8%

Viktigt 8 21%

Mycket viktigt 23 59%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit? - 9. Vård & hälsa

Inte alls viktigt 4 10%

Mindre viktigt 1 3%

Viktigt 6 15%

Mycket viktigt 23 59%

Ej deltagit / ej gått igenom 5 13%

Kommentar - Hur viktiga tycker du momenten i dator/internetutbildningen har varit?

nej Jag skulle älska att lära sig läsa och skriva på svenska hälso-och sjukvård samt shopping och sociala tjänster att dessa saker är viktiga jag tycker

om mycket det är jätteviktig samhälle mycket bra sådär jätt bra till exemple handla ohc betala på internet. söka efter informotion ingenting

ny det är bra att lära sig hur man använder sig datorn, hur man ska läsa sina läxor och betala sina räkningar. det var ok det var ok

Hur svåra har momenten varit? - 1. Kom igång

Mycket svårt 6 15%

Svårt 4 10%

Lätt 13 33%

Mycket lätt 15 38%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%



Hur svåra har momenten varit? - 2. Skriva och spara

Mycket svårt 6 15%

Svårt 7 18%

Lätt 9 23%

Mycket lätt 16 41%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 3. Internet från grunden

Mycket svårt 5 13%

Svårt 8 21%

Lätt 9 23%

Mycket lätt 15 38%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur svåra har momenten varit? - 4. E-post

Mycket svårt 5 13%

Svårt 5 13%

Lätt 14 36%

Mycket lätt 14 36%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 5. Internet söka efter information

Mycket svårt 6 15%

Svårt 11 28%

Lätt 10 26%

Mycket lätt 10 26%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%

Hur svåra har momenten varit? - 6. Följa media

Mycket svårt 5 13%

Svårt 7 18%

Lätt 12 31%

Mycket lätt 13 33%

Ej deltagit / ej gått igenom 2 5%



Hur svåra har momenten varit? - 7. Samhällstjänster

Mycket svårt 4 10%

Svårt 7 18%

Lätt 13 33%

Mycket lätt 14 36%

Ej deltagit / ej gått igenom 1 3%

Hur svåra har momenten varit? - 8. Handla och betala på internet

Mycket svårt 7 18%

Svårt 11 28%

Lätt 11 28%

Mycket lätt 7 18%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Hur svåra har momenten varit? - 9. Vård & hälsa

Mycket svårt 8 21%

Svårt 8 21%

Lätt 14 36%

Mycket lätt 6 15%

Ej deltagit / ej gått igenom 3 8%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 1. Kom igång

Genomfört 32 82%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 2. Skriva och spara

Genomfört 31 79%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 3. Internet från grunden

Genomfört 30 77%

Ej deltagit 2 5%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 4 10%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%



Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 4. E-post

Genomfört 29 74%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 4 10%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 5. Internet söka efter information

Genomfört 31 79%

Ej deltagit 1 3%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 6. Följa media

Genomfört 30 77%

Ej deltagit 5 13%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 1 3%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 7. Samhällstjänster

Genomfört 32 82%

Ej deltagit 2 5%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 2 5%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 1 3%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 8. Handla och betala på internet

Genomfört 28 72%

Ej deltagit 4 10%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 3 8%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 2 5%

Om du svarat "Ej deltagit / ej gått igenom" på den tidigare frågan, motivera varför: - 9. Vård & hälsa

Genomfört 27 69%

Ej deltagit 4 10%

Gått över till nästa moment då detta moment varit för lätt 2 5%

Ej haft tid att gå igenom momentet då tidigare moment tagit för lång tid 4 10%

Dator/Internet



Vad har varit bäst med dator/internetutbildningen?

bank betal räkar boka rest media social social media communcation, Betala räkningar och handla och köpa via Internet jag veat inte Betala räkningar lärt sig i

datorn Betala räkningar och reservationer jobbsökning handla och betala på internet allt viktigt bra handla och betala på internet och söka imformation. sök informotion och

handla och betala på interenet söka imformation handla och betala på internet All the subjects Ingenting för mig. alla kuli att betala

räkningar att handala på Internet och betala räkningar. att jag kan gå in på utbilnf´dnings sidorna och msn Information på lagstiftningen

Använder du dator mer eller mindre nu än före utbildningen?

Mer sällan 19 49%

Lika ofta 17 44%

Mindre sällan 3 8%

Motivera

jag behöver mer hjälp det är jätteviktigt jag mira låra dator kunde ej använda jag har lärt mig saker

som har varit nyttig för mig att känna till. jag kunde ej innan veta hur man använde dator jag kunde ej innan veta hur man använde dator

Mina kunskaper i att använda dator/internet har:

Inte förbättrats alls 5 13%

Förbättrats lite 12 31%

Förbättrats 16 41%

Förbättrats mycket 6 15%

Motivera

mer tid förrut kunde jag ej veta hur man använda vad man skulle göra med dator men nu kan

mycket bättre än innan det har varit så mycket användbart information för mig som jag använder än idag förrut kunde jag ej vet var man satte på datorn på och hur man gjorde saker

och ting på den, nu vet jag lite.

Finns det något ämne du saknar som du tycker borde vara med?

Nej inte, tillräckligt nej ca 2 timmar söka jobb nej Ja No nej hur man skulle använda sig av tangeten skulle

behöva mer tid på den biten. nej att vi fick mera tid på oss med data utbildningen

Vad anser du om följande: - Anser du att dator/internet/e-tjänster skall ingå i samhällsorienteringen för nyanlända?

Ja 36 92%

Nej 2 5%

Vad anser du om följande: - Anser du att det är viktigt att dator/internetutbildningen ges på modersmål?

Ja 33 85%

Nej 5 13%

Motivera

modersmål, jag är inte duktig på svenska jag vill lära mig på det språket gäller i svrige ex svenska eller engelska. jag vill låra mig det språket

som på modersmål jag vill lära mig på det språket som gäller i svirge. ex svenska eller på englska ja det kan man göra på modersmål, det är

bra och viktigt. det viktiga är att det har varit på modersmål det att man lära sig använda hur man ska betala sina räkningar på datorn och skicka email. det att man lära sig

använda hur man ska betala sina räkningar på datorn och skicka email.



Övriga kommentarer angående dator/internetutbildningen:

bra mer tid jag vill utbliding mig vidare jag vill utbidinig låra compiter This course is very essential for those who do not know computer,

so i believe it shoul be longer for them, if the goal of these classes is learning. det är bra att veta hur man ska använda sig av internet och dator när det

gäller betla räkningar och läsa information. det är nångting som är viktigt som alla använders av i hela värden .

Samhällsorientering

Ange vilka ämnen du tycker är viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 21 54%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 19 49%

8: Biblioteksvisning 17 44%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 24 62%

10: Olika boenden och bostadssökande 17 44%

11: Hushållsekonomi och miljö 15 38%

12: Arbetsmarknad och välfärden 26 67%

13: Att söka arbete och starta eget företag 13 33%

14: Vuxenutbildning 19 49%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 8 21%

16: Barnens rättigheter 14 36%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 13 33%

18: Att leva tillsammans 11 28%

19: Mänskliga rättigheter 12 31%

20: Jämlikhet/jämställdhet 10 26%

21: Demokrati och politik/grundlagar 11 28%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 23%

23: Hitta rätt i vården 13 33%

24: Migration och psykosocial hälsa 13 33%

25: Friskvård och egenvård 14 36%

26: Att åldras i Sverige 9 23%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.



Ange vilka ämnen du tycker är minst viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 11 29%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 5 13%

8: Biblioteksvisning 6 16%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 4 11%

10: Olika boenden och bostadssökande 6 16%

11: Hushållsekonomi och miljö 10 26%

12: Arbetsmarknad och välfärden 10 26%

13: Att söka arbete och starta eget företag 6 16%

14: Vuxenutbildning 10 26%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 15 39%

16: Barnens rättigheter 6 16%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 6 16%

18: Att leva tillsammans 13 34%

19: Mänskliga rättigheter 5 13%

20: Jämlikhet/jämställdhet 3 8%

21: Demokrati och politik/grundlagar 6 16%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 24%

23: Hitta rätt i vården 2 5%

24: Migration och psykosocial hälsa 5 13%

25: Friskvård och egenvård 7 18%

26: Att åldras i Sverige 15 39%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Ange vilka ämnen du fått information om på annat sätt:

6: Nyanländ i Sverige 13 43%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 11 37%

8: Biblioteksvisning 7 23%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 14 47%

10: Olika boenden och bostadssökande 9 30%

11: Hushållsekonomi och miljö 8 27%

12: Arbetsmarknad och välfärden 6 20%

13: Att söka arbete och starta eget företag 6 20%

14: Vuxenutbildning 11 37%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 7 23%

16: Barnens rättigheter 9 30%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 8 27%

18: Att leva tillsammans 9 30%

19: Mänskliga rättigheter 7 23%

20: Jämlikhet/jämställdhet 8 27%

21: Demokrati och politik/grundlagar 9 30%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 9 30%

23: Hitta rätt i vården 7 23%

24: Migration och psykosocial hälsa 9 30%

25: Friskvård och egenvård 8 27%

26: Att åldras i Sverige 5 17%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.



Ange för vilka ämnen modersmål är viktigast:

6: Nyanländ i Sverige 27 71%

7: Det svenska samhället och lokalsamhället 24 63%

8: Biblioteksvisning 21 55%

9: Kulturliv och traditioner i det svenska samhället 25 66%

10: Olika boenden och bostadssökande 25 66%

11: Hushållsekonomi och miljö 23 61%

12: Arbetsmarknad och välfärden 25 66%

13: Att söka arbete och starta eget företag 25 66%

14: Vuxenutbildning 22 58%

15: Att vänta och få barn/föräldrarrollen 19 50%

16: Barnens rättigheter 22 58%

17: Barnomsorg grundskola gymnasium 17 45%

18: Att leva tillsammans 20 53%

19: Mänskliga rättigheter 25 66%

20: Jämlikhet/jämställdhet 21 55%

21: Demokrati och politik/grundlagar 21 55%

22: Svenska myndigheter/rättsväsendet 23 61%

23: Hitta rätt i vården 21 55%

24: Migration och psykosocial hälsa 18 47%

25: Friskvård och egenvård 24 63%

26: Att åldras i Sverige 20 53%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

På vilket sätt har samhällsorienteringen huvudsakligen gått till:

1. Handledaren pratar och presenterar 27 69%

2. Diskussion 35 90%

3. Studiebesök 9 23%

4. Internet 20 51%

5. Läsa bok & broschyr 6 15%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Vilket av sätten för att lära sig tycker du är bäst?

1. Handledaren pratar och presenterar 22 59%

2. Diskussion 30 81%

3. Studiebesök 13 35%

4. Internet 17 46%

5. Läsa bok & broschyr 6 16%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than
100%.



Vad är viktigast första året i Sverige:

1. Lära sig språket 36 92%

2. Lära sig om samhället 29 74%

3. Utbilda sig 27 69%

4. Arbeta 20 51%

5. Tjäna pengar 11 28%

6. Skaffa bostad 29 74%

7. Få nya vänner 18 46%

8. Annat.. (fyll i nedan) 1 3%

People may select more than one checkbox, so percentages may add up to more than

100%.

Nämn vad som är viktigast (om annat valts i föregående fråga)

Det är jätteviktigt lära sig språket få nya vänner

Vad tycker du om... - Kursen i helhet

Mycket dålig 0 0%

Dålig 5 13%

Bra 13 33%

Mycket bra 21 54%

Vad tycker du om... - Kursledarens insats

Mycket dålig 1 3%

Dålig 2 5%

Bra 8 21%

Mycket bra 27 69%

Vad tycker du om... - Undervisningslokalen

Mycket dålig 1 3%

Dålig 3 8%

Bra 13 33%

Mycket bra 22 56%

Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

En gång per månad 3 8%

Två gånger per månad 8 21%

En gång i veckan 19 49%

Två gånger i veckan 8 21%

Fler än 3 gånger i veckan 1 3%

Motivera - Hur ofta anser du att samhällsorienteringen bör ske?

behöver mer tid två gånger i månad jag kan bara den gången. vi har bara den tiden



Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå varför jag ska gå på samhällsorienteringen

Ja 37 95%

Nej 1 3%

Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå vad samhällsorienteringen handlat om

Ja 35 90%

Nej 2 5%

Samhällsorienteringen som helhet: - Det har varit enkelt att förstå var och när samhällsorienterings-mötena är

Ja 34 87%

Nej 3 8%

Övriga kommentarer angående samhällsorienteringen

mycket viktigt bra mycket viktigt Det vaar bra med samhällsinformationen på modersmål Att man ska

lära sig språket

Svarsfrekvens


