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Om materialet
Den här guiden utgör tillsammans med webbtjänsten Digitaljakten det huvudsakliga
materialet som kan användas för att utbilda ledare samt som studieguide till cirklar i
digital inkludering. (Digitaljakten är en variant av originalet Teknikjakten (cc-licens)
som tagits fram av Umeå kommuns bibliotek.
Den här guiden och webbtjänsten har tagits fram i samarbete mellan Bilda och
Digidelnätverket som arbetar för Digital delaktighet och har genom ett

regeringsbeslut beviljats bidrag för en central kampanj- och samordningsfunktion.
Syftet med det är att främja digital inkludering och möjliggöra för personer att höja
sin digitala kompetens.

Syftet med materialet
Att skapa intresse för att ta nästa steg och bli digitalt delaktig i samhället.

Målgrupp
Alla de som vill öka nyttan av sin mobil/surfplatta. Denna utbildning är
grundläggande och i första hand för nybörjare samt de som har tillgång till en
mobiltelefon eller surfplatta.

Ledarens uppdrag och kompetens
Som ledare måste du vara beredd på att dina deltagare har en ojämn digital nivå. För
vissa är det enkelt att anamma nya digitala miljöer. Men för andra skapar teknik en
stress. De senare är inte heller alltid trygga med att uttrycka sin oro för tekniken. Så
du måste vara extra uppmärksam här. Ditt huvuduppdrag som ledare är att se till att
dina deltagare är digitalt trygga.






Ledaren behöver grundläggande kunskaper om hur man använder digitala
hjälpmedel.
Det finns ett ledarmaterial som stöd för ledare.
Som ledare behöver man ha testat de olika funktioner som beskrivs i
ledarguiden innan varje träff, men ledaren ska inte vara ”experten” här utan
idén är att deltagarna ska hjälpa varandra.
Det gäller att möta alla deltagare där dom är.
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Antal träffar och teman





6-12 träffar á 90 minuter eller 2 studietimmar, inklusive appfika. Appfika är
fika där man samtidigt utbyter digitala tips.
Det finns totalt 6 teman. Olika grupper kan behöva olika många träffar
beroende på nivå. Samma tema kan alltså repeteras vid flera tillfällen om det
finns behov av det.
Utgångspunkten är att möta deltagaren där den är.
o
o
o
o
o
o

Man behöver få möjlighet att öva och göra fel.
Det ska vara lustfyllt och finnas gott om tid.
Visa både nytta och nöje.
Möjlighet att få stöd.
Det personliga mötet är viktigt.
Målgruppsanpassning i exempelvis, språk, vilka exempel som väljs är
nyckelfaktorer.

Börja där deltagarna är
Är deltagarna väldigt obekanta med sin telefon kan det vara lämpligt att byta plats på
tema 1 och tema 2, så att ni istället börjar med tema 2.
Temana är:
1. Hitta nyttan - Digitaljakten
2. Att bättre lära känna möjligheter på mobil/surfplatta
3. Digital identitet: BankID, Swish, digital identitet, lägga till appar, ta bort,
skaffa e-post
4. Digitala fotspår och säkerhet
5. Kultur på internet
6. Sociala medier samt Bluetooth
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Ledarguide
Inledande allmän instruktion till den som ska utbilda ledare
alternativt till den ledare som starta en cirkel om digital delaktighet
I Sverige finns en stor grupp människor som inte använder internet och digitala
tjänster, trots att det mesta i samhället är digitaliserat. Ålder, utbildningsnivå och
personligt nätverk har betydelse för hur långt steget till det digitala är.
Som ledare måste du vara beredd på att dina deltagare har en ojämn digital nivå.
För vissa är det enkelt att anamma nya digitala miljöer. Men för andra skapar teknik
en stress. De senare är inte heller alltid trygga med att uttrycka sin oro för tekniken.
Så du måste vara extra uppmärksam här. Ditt huvuduppdrag som ledare är att se till
att dina deltagare är digitalt trygga.
Om du är van att hoppa runt bland många flikar och olika program kan det vara
väldigt svårt att föreställa dig känslan av osäkerhet framför en skärm. Vissa uttryck
som är självklara för dig betyder inget, eller i värsta fall något annat, för den digitalt
ovana. Starta på en grundläggande nivå och i den mån du väljer innehåll introducera bara de funktioner som själva träffen kräver. Välj gärna ut exempel att
Googla efter med mera som intresserar målgruppen.
Se till att spara eventuella webbadresser för in- och utloggning i relevanta tjänster
(exempel lägga till på hemskärmen, i läslistan eller som bokmärke).

Mål med cirkeln
•

Att introducera internet på ett inspirerande sätt och därigenom öka
möjligheterna att deltagarna blir självständiga utforskande.

•

Att skapa en kultur: Våga fråga - våga prova.

•

Lära tillsammans.

•

Prestigelöshet (ingen som föreläser).

•

Ingen teknikkurs- istället fokus på nytta och användning av digitala resurser.
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Teman – en översikt
Cirkeln fokuserar på mobilen eller surfplattan. Kom ihåg att om deltagarna är på en
nivå där de behöver hjälp med att starta sin mobil, peka på skärmen osv, kan det vara
lämpligt att byta plats på tema 1 och tema 2, så att ni istället börjar med delar av tema
2 och därefter kör Digitaljakten.
Temana i nuvarande ordning är:
1. Hitta nyttan - Digitaljakten
2. Att bättre lära känna möjligheter på mobil/surfplatta
3. Digital identitet: BankID, Swish, digital identitet, lägga till appar, ta bort,
skaffa e-post
4. Digitala fotspår och säkerhet
5. Kultur på internet
6. Sociala medier samt Bluetooth

Upplägg för träffarna
o
o
o
o
o
o

Incheckning
Aktuellt tema med introduktion av ett ämne
Prova på
Appcafé
Prova på fördjupning
Utcheckning

Utrustning
Lokal eller rum där man kan träffas och fika i anslutning till rummet eller i
rummet. Ledaren behöver ha en egen surfplatta som man skriver in svaren på och
klickar upp länkar på, och platsen behöver ha internetanslutning som alla kan ansluta
till. Extra plus om det finns projektor och anslutning till surfplatta för ledaren att visa
sin skärm på storbild.
Deltagarna förutsätts ha med sina egna enheter, mobil eller surfplatta. Det kan också
gå bra att vara två och två på en enhet om det
kniper. Går inte det finns ofta datorer och
ibland även surfplatta att låna på biblioteken.
Till tema 2 behövs också dosa föra att kunna
logga in på banken.
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Tema 1: Hitta nyttan - Digitaljakten
Cirkeln startar med en variant av Teknikjakten (cc-licens) som Bilda kallar
Digitaljakten.

Tanken med Digitaljakten är att utforska olika möjligheter att ta reda på saker med
internets hjälp på ett roligt och klurigt sätt. En spännande berättelse och att det går
stegvis framåt gör att gruppens fokus är problemlösning och samarbete och inte “att
lära sig digitala hjälpmedel”. Användandet av teknik för att lösa frågorna blir mer en
bonus. Gruppen lär sig tillsammans och turas om att göra sökningar och lösa
frågorna. Alla ska få prova. Tillsammans stärker vi allas digitala självkänsla!

Uppgift 1; Jakten startar
Du får ett SMS:
“Planerad uppskjutning december 2019”
Vem är det ifrån? (0980-720 00)
Ledtråd: Sju bokstäver i svaret
Rätt svar: Esrange
Ledarinfo: Syftet är att söka på telefonnummer –
den nya telefonkatalogen. Man får olika svar om
man inte har platstjänster på, om man googlar
eller går via hitta.se eller eniro.se
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Uppgift 2: Äventyret kan börja!
I alla tider har människan fascinerats av rymden
och det okända. Du fick det oväntade SMS:et just
som du gick förbi en affisch om "Rymdresan" på
Södra vägen 50 i Göteborg.
Vad ligger på den adressen?
Ledtråd: Använd en sökmotor och kolla upp
adressen.
Rätt svar: Universeum, universum. Stor och liten
begynnelsebokstav ok.
Ledarinfo: Syfte att söka på adresser. Om man söker på ”Södra vägen 50 i
Göteborg” via Google får man sannolikt upp direktträff på Universum.

Uppgift 3: Inne i entrén
Du går in på Universeum och sätter dig i
receptionen. Bredvid dig på soffan ligger en
tidning uppslagen. Det är Mitti Bromma från 11
december 2018. Artikeln handlar om ett mystiskt
ljusfenomen.
Läs artikeln: https://mitti.se/nyheter/mystisktljusfenomen-bromma/?omrade=bromma
Vilken fest verkar ha orsakat ljusfenomenet?
Ledtråd: Det är en årlig fest
Rätt svar: Nobelfesten, Nobel (stor och liten begynnelsebokstav ok).
Ledarinfo: Syftet är att få deltagarna att upptäcka artiklar och tidningar på nätet.
Tips: För att backa till en tidigare uppgift, använd Backaknappen i webbläsaren.

Version 1.2 2019-11-14 Maria Nordmark/Camilla Enocksson

8 (17)

Uppgift 4; Ta reda på mer om ljusfenomen
Du måste ta reda på mer om ljusfenomen så du
bestämmer dig för att åka till Kiruna där många
forskare ljusfenomen. När du går av flyget på
Kiruna flygplats hittar du en papperslapp. På den
står det “Tuhoa Mats”.
Ledtråd: Använd Google Översätt. Tänk på att
stava rätt.
Rätt svar: Förstör Mats, förstör mats
Ledarinfo; Syftet är att de ska använda Google
Översätt/Translate. Viktigt att skriva exakt som det står med stora och små
bokstäver: Tärkeitä lopeta Mats när ni använder tjänsten Google Översätt.

Uppgift 5; Papperslappen i fickan
Du går genom ankomsthallen och ser en tavla med
ett vackert ljusfenomen på. Du vill se fler! Använd
valfri sökmotor och skriv “Norrsken + Kiruna”.
Gå sedan till “Bildsök” eller “Bilder”.
Vad heter Norrsken på latin?
Ledtråd: Du kan behöva klicka på flera bilder för
att hitta svaret.
Rätt svar: Aurora-Borealis, aurora borealis,
aurora
Ledarinfo; Syftet är att de ska få använda bildsök, och inse att det finns många olika
sätt att söka på.
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Uppgift 6; Hungrig
Alla vackra bilder gör dig hungrig. Du ser ett
matställe som säljer “norrländsk kebab”. Vad är
huvudingrediensen i det?
Ledtråd: Sök efter receptet.
Rätt svar: renkött, ren, kött. Även sidfläsk,
renkött, renskav, rökt renkött.
Ledarinfo: Syftet är att söka i olika
Recepttjänster. Tipsa gärna om att man kan spara
länkar som bokmärken om man vill.

Uppgift 7; En person smyger upp
Plötsligt smyger en person i mörka solglasögon
upp till ditt bord. Personen ger dig ett paraply och
går snabbt därifrån. Behöver du ett paraply i
Kiruna idag?
Ledtråd: Det finns olika vädertjänster. Använd
en.
Rätt svar: Ja/nej (båda är rätt)
Ledarinfo: Syftet är att få upptäcka att det också
finns olika typer av vädertjänster. De kan antingen
gå in på smhi.se alternativt klicka på mobiltelefonens väderapp.
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Uppgift 8; Du minns
Du minns plötsligt det första sms:et: “Planerad
uppskjutning december 2019”. Kan det ha något
att göra med lappen som du nyss översatte från
finska? Gå till världens största uppslagsverk
(Wikipedia) och sök ordagrant på meningen i
sms:et. (Planerad uppskjutning december 2019).
Till ledaren: Den artikel ni söker visas i
träfflistan på Wikipedia och har rubriken MATS
(satellit).
Ledtråd: Vi söker ett namn på en man.
Rätt svar: Mats, Satelliten Mats, satellit, en
satellit
Ledarinfo: Syftet är att få upptäcka uppslagsverket på nätet. Förklara gärna hur det
är uppbyggt – att flera skapar innehållet helt ideellt. Läs på mer om du behöver.

Uppgift 9; Nu är det bråttom!
Du måste snabbt berätta för de som arbetar med
satelliten Mats att du har upptäckt ett eventuellt
sabotage. Det är bråttom!
Hur lång tid tar det med bil att åka från flygplatsen
i Kiruna till rymdbasen Esrange?
Ledtråd: Använd Google Maps vägbeskrivning
och svara med två siffror.
Rätt svar: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

Ledarinfo: Syftet är att upptäcka och använda
tjänsten Google Maps Vägbeskrivning. Om det är lämpligt tipsa gärna om
alternativen, Gå, Cykla, Åka kollektivt och åka bil. Ofta har kollektivtrafiken också
sina egna appar där man söker fram sina resor och tidtabeller samt även kan köpa sin
biljett.
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Uppgift 10; Upp och iväg
På rymdbasen blir de väldigt tacksamma för din
information!
Digitaljakten är slut och ni som löst alla gåtor
kommer aldrig mer vara “lost i cyberspace”.
Vi på Bilda och gänget på Esrange vill gärna lyssna
på en låt tillsammans med er:
Ledarinfo: Gå in på YouTube genom att klicka
på länken. Videon spelas upp.

Avslut
Avslutande frågor:


Vad tänker ni!?



Kände ni till de här tjänsterna?



Kan ni använda dem i er vardag?

Runda av:


Vad tycker ni är roligt att göra?



Lista allas intressen. Det kan självklart vara flera per person.

Lova att innan cirkeln är slut kommer alla att ha fått tips på digitala verktyg som de
kan använda i sin hobby.
Visa ett par exempel bara på sånt som har dykt upp som intressen. Det kan vara
recept och handarbetsgrupp på Facebook.
Förklara att alla träffar framöver kommer ha “app-kaffe” i mitten, dvs fika med prova
på att göra i mobilen. Förutsatt att fika kan ordnas så klart.

Version 1.2 2019-11-14 Maria Nordmark/Camilla Enocksson

12 (17)

Tema 2; Att bättre lära känna möjligheter på
mobil/surfplatta
Upplägg för träffen:







Incheckning och inventering av behov
Aktuellt tema
Prova på
Appcafé
Prova på fördjupning
Utcheckning

Runda - vad tycker ni är roligt att göra?





Lista allas intressen. Kan självklart vara flera per person.
Lova att innan kursen är slut kommer alla att ha fått tips på digitala verktyg
som de kan använda i sin hobby.
Visa exempel på sånt som har dykt upp som intressen.
Förklara att alla träffar framöver kommer ha “app-kaffe” i mitten.

Kom ihåg att tillgodose önskemål från första tillfället.
Utforska telefonens funktionalitet
Görs förslagsvis som genomgång, blandat med prova på, appfika och en fördjupning i
att prova på.

Resurs:
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/10/Doro-kursmaterial.pdf
Ladda din telefon
Starta upp telefonen
Stänga av telefonen
Låsskärmen
Fysiska knappar
Använda pekskärm
Startskärmen
Funktionsknappar
App-skärmen
Snabbknappar
Skriva text
Ljud

Ansluta till Internet
Använd kameran
Ringa, visa, skicka
Ringa & svara
Visa något
Läsa & skicka sms
Kalendern
Smarta funktioner
Google Maps
Datum & tid
Väckarklockan
Lägg till en kontakt
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Avslutande frågor:


Vad tänker ni!?



Kände ni till de här tjänsterna?



Kan ni använda dem i er vardag?

Påminn om
Att de nästa gång behöver ha med sin bank-ID-dosa.
Har hen ingen sådan, tipsa om att gå till banken för att ordna en sådan.

Tema 3: Digital identitet


Incheckning: Vilka nya appar/tjänster har du använt? Något särskilt du vill ta
upp?



Tema: introduktion till Bank-ID



Prova på: Hjälp dem att installera Bank-ID och Swish



Fråga: Vad kan man använda Bank-ID och Swish till?



App-kaffe: Lägga till appar, Ta bort appar



Fördjupning: Skaffa e-post. Ansluta till internet, Använd kameran + ev
önskemål från föregående träff.



Utcheckning:
o Vad tänker ni!?
o Kände ni till de här tjänsterna?
o Kan ni använda dem i er vardag?
o Nästa träff
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Tema 4: Digitala fotspår


Incheckning: Vilka nya appar eller tjänster har du använt? Något du vill ta
upp?



Tema: Mini-föreläsning - Digitala fotspår om data.

Att allt du gör på telefonen lagras - ofta hos den som äger tjänsten som du använder
sen säljer den “din data”. Ibland för att skicka reklam direkt till dig. Men oftast är det
för att skapa stora datamängder. Tänk att kunna veta vad alla i Södertälje googlar på
eller hur många som går till en viss plats eller andra saker. Så det är inte alltid just dig
personligen som man “vill åt”.
Resurs: Internetstiftelsen artiklar om datasäkerhet.





Prova på: Att hitta sina tjänster med lösenord, alt hitta nya om man inte har
några, ex facebook eller kollektivtrafikapp. Säkra, alternativt osäkra tjänster
och lösenord.
App-kaffe: Fika med skapa, spara lösenord, ändra, ta bort.



Fördjupning: Om lösenordshanterare, prova på en sådan + ev önskemål från
föregående träff.



Utcheckning:
o Vad tänker ni!?
o Kände ni till de här tjänsterna?
o Kan ni använda dem i er vardag?

o

Nästa träff
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Tema 5: Kultur


Incheckning: Vilka nya appar och tjänster har du använt? Något särskilt du
vill ta upp?



Tema: Gå igenom
o YouTube (kom ihåg olika hastigheter)
o SVT-Play
o SR
o eBöcker - Biblio
o Film – Cineasterna
o Språkplay

Tips: I juni 2019 släpptes en ny version av appen Biblio. Den nya versionen har en
filterfunktion där du kan välja att söka böcker på ett visst språk, eller söka bara på
antingen e-böcker eller e-ljudböcker. Versionen heter 3.3.0 och finns att ladda ner
från App Store och Google Play.





Prova på: Att använda de olika kulturtjänsterna.
App-kaffe och fördjupning: Fika med att fortsätta prova tjänsterna, de som
man inte hunnit och öppna samtal om dessa.
Komplettera med att gå igenom eventuella önskemål från föregående träff.
Utcheckning:
o Vad tänker ni!?
o Kände ni till de här tjänsterna?
o Kan ni använda dem i er vardag?
o Nästa träff

Tema 6: Sociala medier


Incheckning: Vilka nya appar och tjänster har du använt? Något särskilt du
vill ta upp?



Tema: Gå igenom Facebook, Instagram och andra forum som gruppen är
intresserade av



Prova på och Appfika: Fortsätta utforska dessa sociala medier. Gå igenom
tillsammans:
o Allt är inte sant på internet.
o Var uppmärksam - var inte rädd!
o Att söka på Google (återknyt till Teknikjakten)
o Reklam-länkar högst upp
o Sms man får från olika håll
o Internetkunskap.se (integritet)
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Användbara resurser
https://seniornet.se/wp-content/uploads/2018/10/Doro-kursmaterial.pdf
https://internetkunskap.se/
https://www.digitalajag.se/



Fördjupning: Bluetooth, visa och prova hur man ansluter till det. Förklara hur
det fungerar och skillnaden mot wifi. GE exempel på apparater/tjänster som
har wifi eller bluetooth som högtalare eller lampor.



Utcheckning och avslut:
o Vad tänker ni om den här träffen och cirkeln som helhet?
o Hur digitalt trygga känner ni er?
o Tycker ni att internet, tjänsterna och apparna är användbara?
o Kan ni använda dem i er vardag?
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