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Jag har en del digital kompetens men jag 
vill lära mig mer för att kunna vara mera 
kreativ i mitt jobb. Det blir lättare att klara 
av mina dagliga uppgifter och det 
underlättar mina studier. 

 
Deltagare på en IT-kurs 

 
 

 
Interaktiva grupper är ett inkluderande sätt att 

organisera klassrummet som erbjuder de bästa 

resultaten för dagens samhälle när det gäller att 

förbättra kunskap och sammanhållning i 

klassrummet. Syftet med interaktiva grupper är att 

alla elever tillsammans ska leva upp till samma 

förväntningar när det gäller lärande. Med hjälp av 

dem kan man bredda samarbetet mellan deltagare, 

lärare och frivilliga från samhället, underlätta att alla 

når högsta nivå och samtidigt öka effektiviteten av 

den tid som investeras. Dessutom utvecklar 

deltagarna även värden, tankar och känslor som 

solidaritet och vänskap.  

 

I den här guiden hittar du riktlinjer för hur du överför 

denna "Successful Educational Action" (lyckad 

undervisningsmetod) - en åtgärd som förbättrar 

lärande, kommunikationen mellan jämlikar och 

solidaritet samt som kan överföras till olika 

sammanhang - till inlärningen av digitala färdigheter, som 

bygger på den europeiska ramen för en digital läroplan. 
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KAPITEL 1 
 

1.1. VARFÖR interaktiva grupper? 
I dagens samhälle finns det en större mångfald och det speglas också i våra klassrum, de har 

blivit mer mångskiftande och heterogena. I det sammanhanget är en av de främsta 

utmaningarna att få alla deltagare (elever) i klassrummet att nå framgång trots deras olika 

kulturer och inlärningsnivåer. Det här är inte något som lärare kan lösa själva. I ett 

dialoginriktat perspektiv på lärande, måste allas röster (lärare, deltagare och frivilliga) tas 

med för att vi ska kunna lägga upp våra kurser så att de möter alla deltagares behov. 

 
Mångfald har ofta setts som en svårighet men bevis från forskningen visar att vi genom att 

underlätta dialog och inkludera samhället i klassrummet kan få mer kunskap och bättre 

resultat (Diez, Gatt & Racionero, 2011). En av de strategier som har visat sig vara mest 

effektiva i den här meningen är interaktiva grupper: ett sätt att organisera klassrummet som 

främjar dialog mellan deltagare från olika bakgrunder, nivåer och kulturer med hjälp av 

frivilliga (Valls & Kyriakides, 2013). 

 
 Interaktiva grupper bygger på tanken att ömsesidig hjälp mellan jämlikar underlättar ett bättre 

lärande eftersom de som har förstått uppgiften snabbare än andra då utmanas att förklara 

den för någon annan med sina egna ord, vilket hjälper dem att själva förbättra sitt eget 

lärande. Samtidigt får de som har svårare att förstå samma uppgift någon som förklarar det 

för dem på ett annat sätt än läraren, ofta med ord som de har lättare att förstå.  Samtidigt 

främjar det också en bättre förståelse mellan deltagarna samt värden som solidaritet och 

vänskap. 



1.1.1. Informationssamhället och förändringar i lärande 

 
 Nuförtiden är vårt samhälle mer dialoginriktat än det har varit tidigare och folk kräver ett mer 

aktivt deltagande, de förväntar sig att kunna delta i utrymmen för beslutsfattande och det 

gäller också lärandemiljön. Det är här som dialoginriktad undervisning har en viktig roll: 

läraren är inte längre den enda som har all kunskap och lägger fram den för deltagarna så att 

de kan ta den till sig. Deltagarna förväntar sig en mer dialoginriktad relation, där deras röster - 

och lärarnas och de frivilligas röster - tas med i beräkningen utifrån giltigheten i deras 

argument och inte utifrån deras maktposition. Vi måste därför planera våra kurser på ett annat 

sätt än vad man gjort traditionellt. 

 
 Dessutom är det så att i dagens informationssamhälle finns det mesta av den information vi 

behöver i vårt dagliga liv tillgänglig på nätet. Det är viktig att arbeta med digitala färdigheter 

för att få tillgång till denna digitala värld. Interaktiva grupper när det gäller kurser i 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) kommer inte bara att främja snabbare och 

bättre lärande. Eftersom de bygger på ömsesidig dialog mellan deltagarna, frivilliga och 

lärare, främjar de förmågan att bearbeta information och tänka kritisk vilket är grundläggande i 

dagens informationssamhälle. 



De interaktiva grupperna svarar på denna samhälleliga förändring och de har identifierats 

som en av de lyckade utbildningsmetoderna (Successful Educational Actions) i den största 

europeiska utredningen om utbildning: forskningsprojektet INCLUDE-ED. Strategier för 

integration och social sammanhållning i Europa från utbildning1 (2006–2011). Utifrån den 

beskrivning som tagits fram i det här projektet är Successful Educational Actions (SEA) 

(Flecha, 2015) åtgärder som 
 

 
 

1.1.2. Olika former av organisation av klassrummet 
(blandning, uppdelning, integration) 

INCLUD-ED (2006–2011) ingick som ett forskningsprojekt i Europeiska kommissionens sjätte 

ramprogram som hade till syfte att urskilja konkreta åtgärder som bidrar till framgångsrik 

utbildning och social integration. I projektet identifierade man tre olika former av 

klassrumsorganisation. 
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1
 Projektet INCLUD-ED: Strategier för integration och social sammanhållning från utbildning i Europa (2006–2011) är det största 

(i fråga om budget), längsta och mest omfattande forskningsprojektet i Europa. Det valdes ut som ett av de 10 bästa projektet 
av Europeiska kommissionen, det enda inom samhällsvetenskap och humaniora. 

bidrar till ett bättre lärande och solidaritet mellan deltagarna 
 

är universella, med gemensamma inslag när de tillämpas i olika sammanhang, 

 

kan överföras till olika sammanhang och utbildningsnivåer och ge liknande 
resultat. 

a) Blandning 

 

Det finns många olika deltagare i samma klassrum med en lärare, de har olika 

profiler - olika bakgrund, kultur, inlärningsnivå, etc. - men det bygger främst på 

individualiserad uppmärksamhet från läraren till deltagaren så läraren har svårt 

att tillgodose alla deltagarnas behov. Som ett resultat av detta kan inte alla 

hänga med i lektionstakten. 

Även om läraren, till exempel, förklarar hur man ska använda en smartphone-

app lär sig deltagarna bättre när de får öva. Men när gruppen är stor kan läraren 

inte gå till varje elev för att lösa alla frågor de har. I slutänden innebär det att de 

som lär sig snabbare blir uttråkade eftersom lektionstakten är för långsam för 

dem och de som tycker att uppgifterna är svårare kommer inte att förstå om det 

går för fort.  Då hamnar de elever som har större svårigheter efter. Därför möter 

den här undervisningsmodellen inte alla deltagares behov. 

 



 
 
 

 

b) Uppdelning 

 
Eftersom de inte klarar av den blandade modellen, har vissa 
länder organiserat lektionerna i homogena grupper genom att 
dela in deltagarna i olika klasser utifrån deras nivå och genom att 
erbjuda valfria klasser som också bygger på deltagarnas nivå 
eller genom att dela in klassen i grupper när de ska utföra 
uppgifter (utifrån nivå). I vissa fall kan de befinna sig i samma 
klassrum med de som har störst svårigheter, till exempel elever 
med funktionshinder eller invandrare, får en annan läroplan med 
lägre förväntningar. Därför segregeras deltagarna utifrån sin 
inlärningsnivå och det ökar skillnaderna mellan dem vilket har en 
negativ inverkan på lågpresterande elever men också på dem 
som lär sig snabbare.  

 

c) Inkludering 

 
Olika typer av inkluderande undervisning har identifierats inom 
forskningsprojektet INCLUD-ED (2006–2011), alla av dem utgår 
från heterogena grupper som en nyckelfaktor. Ingen av dessa 
elever lämnas på efterkälken, eftersom deltagarna i gruppen har 
olika inlärningsnivåer, inlärningstakt och bakgrund, har de alla 
olika förmågor och kan hjälpa varandra att förstå uppgifterna från 
olika perspektiv. 

 
Forskning har visat att närvaro av elever med olika egenskaper i 
klassrummet skapar samspel som gynnar snabbare och bättre 
lärande för alla (Christou & Molina, 2009). Det som därför 
kännetecknar den inkluderande modellen är att den svarar på 
alla deltagarnas behov så att de alla kan uppnå samma kunskap 
och med samma höga förväntningar på alla. Ett av dessa 
inkluderande sätt att organisera klassrummet är interaktiva 
grupper.  

 
 
 
 

1.2. VAD är interaktiva grupper? 

Interaktiva grupper är ett sätt att organisera klassrummet, de är små grupper där deltagarna 

arbetar tillsammans med fokus på dialog och utifrån principerna om dialoginriktat lärande . 

Med hjälp av interaktiva grupper ökar deltagarna mångfalden i samspelet samtidigt som man 

ökar den effektiva arbetstiden. Med andra ord kan interaktiva grupper, inom samma dynamik, 

skapa ökat lärande för alla deltagare. 

2 Läs mer här: http://comunidadesdeaprendizaje.net/presentacion/aprendizaje-dialogico/ 8 

http://comunidadesdeaprendizaje.net/presentacion/aprendizaje-dialogico/


 

 

1.3. HUR fungerar interaktiva grupper? 
 

1.3.1. Innan lektionen 
Det viktigaste man ska tänka på innan man arbetar med interaktiva grupper är 
a) Att arbeta i heterogena grupper  

 
Vi måste organisera klassrummet så att deltagarna arbetar i heterogena grupper, med 

personer från olika kulturer, i olika åldrar och med olika kunskapsnivå i varje grupp.  Ju fler 

olikheter det finns i en grupp, desto mer mångfald kommer det att finnas i samspelet i 

gruppen och därmed kommer alla också att lära sig mer än om de bara samarbetade med 

de som befann sig på samma nivå som dem. 

 
Därför delar läraren till att börja med in klassen i små heterogena grupper på runt 5–6 

deltagare, fast antalet gruppdeltagare beror på antalet elever i klassen. Det viktigaste är att, 

om det inte finns några olikheter när det gäller kultur och ålder i en specifik kurs, att man i alla 

fall ser till att det finns personer som ligger på olika nivå i varje grupp. När man till exempel 

arbetar med datorer kan man se till att, istället för att man har en dator per deltagare, så får två 

personer arbeta tillsammans med samma dator så att vi säkerställer att de samarbetar när de 

löser uppgiften. Det här är viktigt på IKT-utbildningar för i klassen finns det många som redan 

vet hur man använder en viss applikation tack vare tidigare erfarenhet men som fortfarande 

har frågor eller inte känner till alla applikationens funktioner.

 

'' 
"Inriktningen på samarbete mellan generationerna hjälpte mycket och 

fungerade väldigt bra eftersom det fick oss att känna oss enade. Vi blev som 

en familj. Utbildningen var väldigt användbar för mig och samtidigt var den väldigt 

rolig. Vi diskuterade allt som var oklart med läraren och med de andra deltagarna." 

 

Deltagare i digiUP pilotkurs i Bulgarien 
 

"Jag har unga personer och äldre personer i 

en klass och de hjälper varandra. Det vi 

behöver göra är att få de här bitarna att 

passa ihop och samarbetet att fungera, de 

befinner sig inte så långt ifrån varandra och 

det är produktivt att de är tillsammans, att det 

finns ett utbyte."  

Lärare på en IKT-kurs 

 

"Fördela grupperna så att 
de kan hjälpa varandra." 
Lärare på en IKT-kurs 

"Grupper med unga 

och gamla 

människor". 

Lärare på en 

IKT-kurs 

 



b) Hur man planerar lektionerna 

 
Läraren planerar aktiviteterna i förväg och träffar sedan de 

frivilliga och förklarar aktiviteterna för dem så att de bättre kan 

hjälpa till i samarbetet. Det är viktigt att de frivilliga vet vad 

deras roll är: att underlätta samspelet mellan deltagarna. När 

man förklarar aktiviteterna för dem innan lektionen är det ett bra 

tillfälle att påminna dem om det, det kan också vara bra att 

påminna om det då och då under förklaringen av aktiviteterna. 

 

1.3.2. Under lektionen 

 
a) Läraren 

 Lärarna är ansvariga för att förklara de konkreta aktiviteter som ska genomföras under 

lektionen. De är de som kommer att lösa eventuella frågor som eleverna har och som de inte 

kan lösa själva med det är viktigt att ha i åtanke att de först måste underlätta samspelet 

mellan deltagarna för att främja ömsesidig hjälp så att de kan lära av varandra istället för att 

enbart fokusera på sin egen uppgift. 

 
Därför är en av lärarens roller att skapa de interaktiva grupperna för att hjälpa deltagarna att 
blandas upp i heterogena grupper. De måste förklara för deltagarna varför det är relevant att 
arbeta med personer på olika nivå och med olika förmågor, bakgrund, kunskap, kultur, osv. 
och hur det kan förbättra lärandeprocessen för alla. På så sätt kommer det, efter hand som 
lektionerna fortsätter att utvecklas med interaktiva grupper, gradvis bli mer naturligt för 
deltagarna att be om hjälp, förklara vad de funderar på för varandra när de inte vet hur de ska 
göra något och att själva umgås mellan grupperna. 

 

 

Det är viktigt att säkerställa att deltagarna förklarar sina 

funderingar och hjälper varandra att faktiskt förstå aktiviteterna 

och varför de görs på ett visst sätt. Om alla gör samma sak 

som den som brukar svara rätt men utan att riktigt veta varför, 

kommer de inte att lära sig hur man använder en dator eller en 

smartphone eller surfar på Internet för när de är ensamma 

kommer de inte veta hur man gör. 

 
 

 
 
 
 

10 

 

"De som håller i lektionen 
ger information och de gör 
det i grupper. Som lärare går 
du från grupp till grupp om 
de har några frågor och för 
att se om de gör rätt". 

 Lärare på en IKT-kurs  

 



b) De frivilliga 

 
De frivilliga samordnar samarbetet och finns där för att säkerställa att det finns mångfald i 

klassrummet så att alla uppnår samma kunskapsnivå, de ställer frågor som ska främja kritiskt 

tänkande och ser till att alla kan delta, till exempel. De fungerar inte som lärare, eftersom de 

inte förklarar innehållet och inte rättar aktiviteterna. Därför är det inte nödvändigt att de 

frivilliga har specifik kunskap om digitala färdigheter för att kunna delta i klassrummet. 

De interagerar med deltagarna individuellt och i grupp och informerar också lärarna om 

framstegen med uppgiften och om det de observerar. 

 
Det är viktigt att ha en frivillig person i varje grupp för de är de som specifikt har ansvar för att 
rätt typer av samspel äger rum och de kan ha sätt att hjälpa till som skiljer sig från lärarens. 
Om det inte har gått att hitta några frivilliga, får läraren i undantagsfall vara den som ser till att 
alla grupper uppträder som vuxna så att dessa samspel kan äga rum. 

 

 
 
 
 
 
Det är viktigt att se till att deltagarna förklarar tvivel och hjälper varandra att faktiskt förstå 

verksamheten och varför de görs på ett visst sätt. Om alla gör detsamma som den som 

vanligtvis får svaren rätt men utan att verkligen veta varför, kommer de inte att lära sig hur 

man använder en dator, en smartphone eller surfar på Internet eftersom de inte vet hur de 

ska vara ensamma när de är ensamma gör det. 
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 VEM kan vara frivillig? 
 

Personer från lokalsamhället. 

 

Familjemedlemmar till deltagarna. 
 

Universitetsstudenter

. 

Tidigare deltagare. 
 



 
 
 
 
 
 

"I början kände jag...Det var svårt att acceptera den här frågan, det här arbetssättet. 

Eftersom jag var frivillig och jag hade den inställningen att alltid [hjälpa till]. Så det har varit 

svårt för mig att ta ett steg tillbaka och i början var jag irriterad ibland, ärligt talat, för jag 

tänkte att: "Men varför har de då frivilliga?" Och jag vet inte när men mitt tankesätt 

förändrades och jag insåg att det här är verkligen... Effektivt, det här sättet att arbeta 

allihopa tillsammans. Och, som Anna säger, vänskapsband och tillit skapas, så det är 

viktigt och jag har också insett att det här sättet att arbeta har blivit en del av dem och de 

använder sig av det på andra lektioner också. [...] Tja, jag tycker om att se att ja, det här 

har verkligen varit effektivt".  

Volontär på pilotkurserna inom digiUP 

 
c) Deltagarna  

 
 

Deltagarna bör veta i förväg att 
de ska arbeta med uppgiften 
tillsammans eller, om de börjar 
med att arbeta individuellt, att 
den som blir färdig först ska 
hjälpa de andra och att de alla 
måste dela med sig av sina 
tankar och slutsatser om 
uppgiften så att alla förstår 
uppgiften och ingen lämnas på 
efterkälken. 

 

Praktiskt exempel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.3. Efter lektionen 

 
Efter lektionen är det bästa om läraren kan träffa de frivilliga så att de kan dela med sig av 

sina intryck av utvecklingen under lektionen, för det är möjligt att de kunnat observera fler 

detaljer eftersom de är de som har det specifika ansvaret för att underlätta samarbetet i 

varje grupp. 
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 '' 
"En lärare på en IKT-kurs förklarade att på den kurs han håller 
om smartphones, ägnar han första lektionen åt att förklara hur 
interaktiva grupper fungerar så att deltagarna förstår vikten av 
att arbeta tillsammans och att det hjälper alla att få en bättre 
förståelse för innehållet, och dessutom snabbare. Eftersom 
deltagarna ofta är vana vid lektioner där läraren förklarar allt, 
kan det ta lite tid för dem att vänja sig. Men den här läraren 
säger att, om han under den första lektionen lägger tid på att 
förklara hur interaktiva grupper fungerar, kommer de tillbaka 
med mindre rädsla och är mer villiga att arbeta tillsammans 
under nästa lektion. 

Lärare i en kurs om smartphones 

 

 



1.3.4. Lärarens, de frivilligas och deltagarnas roll 
 
 

 

 

Planerar lektionen  

 

Samordnar de frivilliga  

 

Samordnar de aktiviteter 

som utförs i klassrummet 

 

Samspelar med          
deltagarna  
 
Underlättar samspelet 
 
 Säkerställer dialoginriktat 
och jämlikt deltagande för 
alla i klassen 

 
Stimulerar samarbete 
mellan deltagarna 

 
Underlättar handledning och 
ömsesidig hjälp mellan 
jämlikar 

 
Rättar aktiviteterna med 
deltagarna 
 

Löser problem när 
deltagarna inte kan göra det 
själva 

 

Underlättar deltagarnas 
självbedömning i början och 
slutet av kursen 

Samspelar med 
deltagarna 

 

 Underlättar samspelet 
mellan deltagarna / ser till 
att alla: 

 

- Förstår aktiviteten  
- Hjälper varandra 
- Avslutar aktiviteten  
- Deltar lika mycket 

 

Uppmuntrar elever med 
olika kulturell bakgrund 
och inlärningsnivå att 
bidra med olika 
synvinklar 

 

Informerar läraren 
om de framsteg de 
har observerat i 
klassen 

Arbetar tillsammans i 
heterogena grupper för att 
lösa den uppgift de fått av 
läraren 

 

 Ser till att alla i gruppen 
förstått uppgiften och, om 
någon inte har det, hjälper 
de varandra att lösa den 
tillsammans 

 

Deltar lika mycket 
 

Hjälper andra grupper 
när de är färdiga med sin 
egen uppgift så att alla 
kan bli färdiga och förstå 
den 

 
Gör en självbedömning av 
sina färdigheter i början 
och slutet av kursen 
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Lärarens roll  De frivilligas roll  Deltagarnas roll 



Praktiskt exempel: 
: 

I kurser om smartphones kan ett alternativ vara att be deltagarna att ringa läraren 

eller någon annan först eftersom det är en lätt uppgift att klara av och på så sätt 

få de självförtroende att fortsätta lära sig mer. Efterhand som svårighetsgraden 

ökar, kan läraren också registrera vem som har mer avancerad kunskap om 

smartphones så att man kan ha det i åtanke när man organiserar de heterogena 

grupperna så att det finns personer med olika kunskapsnivå i varje grupp.  

 

 

1.3.5. Aktiviteterna 

 
Aktiviteterna tar vanligtvis mellan 15 och 20 minuter. Det finns två alternativ: att förbereda 

olika aktiviteter för varje grupp att lösa och att de, när de är klarar byter till en annan aktivitet 

eller att alla grupper gör samma aktivitet samtidigt. Det som är viktigt är att alla i slutet av 

lektionen har gjort alla aktiviteter för det är så man säkerställer att alla jobbar med allt innehåll. 

Aktiviteterna bör planeras så att man börjar med lättare uppgifter så att deltagarna kan bygga 

upp självförtroendet och så ökar man gradvis svårighetsgraden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärare på en kurs om smartphones 
 
 
 
 

 Som förklaras närmare senare i guiden (avsnitt 2), bör det göras en 

inledande bedömning i början av kursen där eleverna får göra en 

självbedömning av sina inledande digitala färdigheter och som de sedan 

får återkoppling från läraren om. Målet med de aktiviteter som utförs under 

lektionen bör bygga på den överenskommelse man gjort efter den 

inledande bedömningen. Det är viktigt att den överenskommelse som 

gjorts mellan läraren och deltagarna speglas i utvecklingen av kursen. 



a) Aktivitet 1 

 

Syftet med aktiviteten är att arbeta med färdigheterna Informationsbehandling och 
Innehållsproduktion.  

Innan lektionen skapar läraren en blogg om kulturer i världen.  

I början av lektionen presenterar och förklarar läraren ett nytt verktyg för eleverna, 
bloggen.  

Klassen delas in i heterogena grupper, man kan exempelvis ha en dator per två personer 

 

Varje grupp skriver ett inlägg på den blogg som läraren har skapat i förväg, där de förklarar 
något som de vill dela med sig av om sin kultur, sitt land eller sin stad (det kan vara ett 
recept, en tradition, osv.) 

- När läraren går från grupp till grupp, uppmuntrar han eller hon dem att också lägga till 
bilder eller videor i blogginlägget. 

- Den frivilliga ser till att alla bidrar till skapandet av inlägget och att ingen hamnar efter. 
 

Alla grupper skriver en kommentar till de andra gruppernas inlägg. 

Alla grupper presenterar sitt blogginlägg för resten av klassen så att de kan 

ställa frågor eller diskutera dem. 

De delar alla tillsammans med sig av vad de har lärt sig, eventuella frågor de fortfarande har, 
och pratar om andra plattformar där man kan dela med sig av åsikter så som forum, med hjälp 
av läraren. 

 
 
 

b) Aktivitet 2 
Syftet med aktiviteten är att arbeta med färdigheten innehållsproduktion med en 
bildredigerare: 
 

 

I början säger läraren till eleverna att de som är nya ska gå ihop med de som redan har 
deltagit i kursen tidigare. 

Läraren påminner dem om att de ska fråga om de undrar något och att de inte ska vara rädda 
att göra det. 

 Läraren förklarar hur man rättar till ett foto och hur man ändrar färgen. 
- De börjar med de lätta uppgifterna och går in mer på djupet efter hand som lektionen går framåt. 

Efter förklaringen, övar deltagarna, som sitter i par så att de har en dator per två 
personer, på det som läraren har förklarat. 

- Ibland måste läraren ställa frågor för att uppmuntra deltagarna att hjälpa sina klasskamrater att 
förstå aktiviteten. 

 
I slutet av lektionen ber läraren deltagarna att tänka på vad de gjort under lektioner så att de 
kan dela med sig av eventuella frågor vid nästa tillfälle och lösa dem gemensamt. 
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1.3.6. Betydelsen av samspel 

 
Dialoginriktat samspel jämfört med samspel som bygger på maktförhållanden: Det är 

inte alla samspel som främjar dialoginriktat lärande. Om eleverna utför en aktivitet och de 

bestämmer sig för att göra den på ett visst sätt för att gruppens ledare sa att de skulle göra 

det och inte för att alla är överens och förstår den, så är det ett samspel som bygger på 

maktförhållanden. 

 
I det här fallet ska läraren eller den frivilliga fråga de andra deltagarna i gruppen vad de 

tycker och om de skulle göra på något annat sätt och på så sätt underlätta att alla bidrar till 

lösningen på aktiviteten. På så sätt kommer besluten att bygga på argumentens giltighet och 

inte på den makt den som uttalar dem har. Detta kallas för dialoginriktat samspel, vilket 

har bevisats leda till bättre kunskap (Aubert et al., 2013). 

 
Mångfalden i samspelen i klassrummet är också det som kommer att få deltagarna att 
utveckla bättre kunskap, och dessutom snabbare. Det är därför det är så viktigt att ta med de 
frivilligas deltagande i beräkningen, precis som deltagarna har de också olika bakgrund. 

 

 

it to someone else, you reinforce your ''  
 

 

Participant from an ICT course 
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"När du kan mer och lär ut det till någon 
annan, stärker du din egen kunskap. Allt 
blir tydligare. 
 
 
 
 Deltagare på en IKT-kurs 

 



 
 

Några strategier för att 

underlätta samspelet är: 
  1.  Allmänna strategier                                                     6.Strategier för att hjälpa dem som inte deltar eller när någon pratar för mycket:

  

Exempel: 

Att bestämma hur många personer det ska 
vara i varje grupp innan lektionen, beroende 
på hur många deltagare det är och på 
aktiviteten. 
 

Att inte börja förrän man är säker på att alla 
har förstått. 

  2. Strategier för att förstå aktiviteten:  

  Exempel: 

 
"Låt oss försöka avsluta den här övningen innan vi 

gör nästa aktivitet". 

”Att säkerställa att det inte finns några parallella 
dialoger (mellan bara två personer).” 

 

  7. Strategier för att kontrollera arbetet: 

 

       Exempel:  

 

Att lämna information om aktiviteten på lektionen 
innan så att de kan läsa på om den hemma. På så 
sätt vet de redan lite om vad de ska arbeta med, 
innan lektionen 

Exempel: 

 
"När ni är färdiga kontrollerar ni det ni fått ihop" 

"Låt oss kontrollera det tillsammans (om de har 

gjort det individuellt). 

    8.Strategier för när det finns stora svårigheter: 

 

Exempel: 

 "Håller du med?" 

  4. Strategier för att hjälpa dem att organisera sig 
om de inte kan göra det själva:  

 

Exempel:  

‘Att fråga gruppen vem som ska ta 

anteckningar. 

 

  Exempel: 
Att börja med något lätt som alla klarar av så att 
de bygger upp självförtroendet. 

 

  9.Strategier för att underlätta reflektion och argumentation 

  Exempel: 

"Vem har ett annat resultat? Kan du dela med dig 

av det? 

"Varför gjorde du så här?" 

 

 

 
  

Exempel: 

 
"Låt oss försöka avsluta den här övningen 
innan vi gör nästa aktivitet". 

 

Exempel: 

 
"Vilken intressant fråga! Den hjälpte oss att förstå 

bättre" 

"Du förklarar det väldigt bra!” 

 

5. Strategier för att avsluta aktiviteten:  
10. Strategier för att svara på deltagarnas förslag: 

3. Strategier för att få dem att hjälpa varandra att 

utföra aktiviteten: 



1.3.7.  Dialoginriktat lärande  
De sju principerna för dialoginriktat lärande (Flecha, 2000) ligger till grund för interaktiva 

grupper och man måste alltid ha dem i åtanke:  

JÄMLIK DIALOG 
 

Deltagarna, lärarna och de frivilliga måste ses som jämlikar i klassrummet, en jämlik dialog 
säkerställer att deras bidrag värderas utifrån argumentens innehåll och inte utifrån vem dem 
är som bidrar. 

 
Det bygger därför på en dialoginriktad relation mellan deltagarna, läraren och de frivilliga i 

klassrummet. Läraren är inte längre den enda som kan dela med sig av kunskap om 

innehållet, klasskamraterna och de frivilliga är också viktiga resurser och mycket värdefulla. 

Den här metoden främjar kunskapsskapande som bygger på intersubjektivitet mellan alla 

deltagare i utbildningen. Med andra ord skapas kunskap av alla tillsammans, vi har alla något 

att bidra med. 

 

Till exempel, måste läraren i början av kursen 

presentera de fem nyckelkompetenserna för IKT 

inom det europeiska ramverket 2 

(informationsbehandling, kommunikation, 

innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning). 

Sedan kommer de överens tillsammans med 

deltagarna om vilket innehåll som är viktigt för dem 

att arbeta med och säkerställer att alla får bidra med 

sin åsikt. På så sätt tas alla deltagares röster med i 

beräkningen, även om det redan finns ett program 

som läraren och de frivilliga diskuterat innan kursens 

början  
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2
  Se avsnitt 2 för fler detaljer. 

Deltagare på en IKT-kurs 

 '' 
"Jag vill hjälpa mina barn och min 
mamma att få bättre digitala färdigheter. 
Jag vet att det här kommer att vara 
användbart för dem. Min syster är i 
Tyskland och jag pratar med henne via 
Skype men min mamma kan inte det 

 



KULTURELL INTELLIGENS 

 

Alla har olika typer av intelligens och lär sig på olika sätt. En metod där man arbetar med olika 

generationer lägger värde vid dessa olika intelligenser hos äldre och yngre personer. Alla kan 

bidra till att skapa kunskap, oavsett om de har en akademisk utbildning eller inte (Habermas, 

1984), för vuxna deltagare har skaffat sig färdigheter från sin egen livserfarenhet som kan 

överföras till ett akademiskt sammanhang så länge det finns lämpliga förutsättningar för det. 

  

Till exempel finns det personer som i sitt arbete ofta behöver använda sig av e-post så de kan 

hjälpa dem som inte gör det. De skapar ett konto tillsammans och, när de har gjort det, kan de 

tillsammans lära sig att använda e-postfunktioner som ingen av dem har sett förut. Andra 

kanske har mer erfarenhet av digitala kalkylblad för att de har behövt använda dem i sitt arbete 

också och de kan bidra med det de kan till gruppen. Det hjälper till eftersom läraren kanske 

förklarar det på ett tekniskt språk så när de arbetar tillsammans kan alla förstå koncepten 

bättre. På så sätt blir den kulturella kompetens som gruppen har en tillgång för alla så att de 

kan lära sig digitala färdigheter snabbare och bättre.  

FÖRÄNDRING 

De äldre och yngre missgynnade deltagarna stärks genom att de kan förändra sin situation, bli 

aktiva medborgare och själva ta sig ur socialt, yrkesmässigt och utbildningsmässigt 

utanförskap.  Detta sker eftersom en utbildning som bygger på dialoginriktat lärande förändrar 

det förhållande människor har till sin omgivning. När deltagarna är de som skapar kunskap och 

kultur, förändrar det också det sätt som de samspelar på med sin familj och i sin privata miljö 

och arbetsmiljö 
 

 

 

 

Ett exempel på hur förbättrade IKT-färdigheter förändrar deltagarnas liv, är fallet med den 

deltagare som ansökte till en kurs i läs- och skrivkunnighet och använde sig av WhatsApp (en 

chat-app för smartphones) för att öva och lära sig alfabetet. En annan deltagare som också 

håller på att lära sig att läsa och skriva använder sig av röstmeddelanden i WhatsApp för att 

kunna kommunicera lättare utan att skriva meddelanden. Romer i Bulgarien har också sagt att 

det skulle vara en bra hjälp för dem att lära sig att använda Skype för att kunna kommunicera 

med familjemedlemmar som bor långt bort.  
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'' 
"När jag började gå oftare, fick jag bättre självförtroende och blev lite mer av med 
min rädsla, så jag lärde mig...förutom digitala färdigheter, lärde jag mig många 
andra saker: att uppskatta vänskap, att uppskatta värdet av att säga till mina 
klasskamrater:  "Jag kan inte det här, hjälp mig". 

 

Deltagare på pilotkurserna inom digiUP i Spanien 



 "Jag lärde mig många användbara saker under 

utbildningen. Jag lärde mig hur man arbetar 

med datorn, hur man skapar en Facebook-profil 

och hur jag skapar ett e-postkonto. Jag träffade 

väldigt intressanta människor som hjälpte mig 

att komma över mina rädslor. Deltagarna var 

barn och deras föräldrar. Vi arbetade alla i par 

och grupper. Det var väldigt spännande. 

Läraren och de frivilliga var väldigt stöttande 

och bra experter"  

Deltagare på pilotkursen inom DigiUP 

 

 

 
 Konversation mellan frivilliga och deltagare på pilotkursen inom digiUP i Spanien: 
 
Frivillig 1: Det var en annan sak som jag också lade märke till under lektionerna, först 

var vi tvungna att säga:  "Hjälp", "Hjälp Anna eller José". Och sedan kom vi till en punkt 

när vi inte behövde säga det längre, det är nästan som att [de frivilliga] inte behövs 

längre, för då... när du börjar och Anna ser det: "Nej, nej, José, klicka inte där, gör såhär 

och såhär eller rätta till det där, du har kanske skrivit en punkt fel". I början fick vi pusha 

er, nu är det ni som... 

 
Frivillig 2: Ja, för... alltså, de som kan lite mer var liksom: "Jag har tillräckligt [med 
problem] med det jag kan utan att behöva förklara det, eller hur?" Det var liksom 
"lämna mig ifred..." 

 

Deltagare 1: Ja, "jag är tillräckligt förvirrad själv" 

 
Frivillig 1: Och sen, när vänskapsband skapas, då, blir det spontant, man behöver inte 

säga något. När någon lär sig något så förklarar de det, när någon har lyckats ta sig 

någonstans på något sätt, förklarar de det också... Då behöver man inte be om det: 

"Hjälp dem" 

 
 

 
 
INSTRUMENTELL INLÄRNING. 
 

Dialoginriktat lärande omfattar akademiskt innehåll och färdigheter samt verktyg som dialog 

och reflexivt tänkande. När man tillämpar den här metoden, kommer deltagarna att få digitala 

färdigheter utifrån det europeiska digitala ramverket EUROPASS. Dessutom, om det finns 

dialog och kritiskt tänkande, kommer deltagarna att utveckla sin förmåga att bearbeta och 

välja ut information, vilket är avgörande för två av nyckelkompetenserna i den europeiska 

läroplanen: informationsbehandling och problemlösning. För att uppnå bästa resultat är det 

avgörande att man beslutar om innehållet tillsammans, genom en förhandling mellan 

deltagarna och läraren. Lärarens roll är också att säkerställa att de alltid har höga 

förväntningar om möjligheterna att lära sig. 
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"Jag har en del digitala färdigheter 
men jag vill lära mig mer för att vara 
mer kreativ i mitt arbete. Det kommer 
att bli lättare att utföra mina dagliga 
uppgifter och jag kommer att kunna 

hjälpa mina elever mer". 
 Deltagare på en IKT-kurs 

 



MENINGSSKAPANDE 
 

Det handlar om behovet av att respektera deltagarnas individualitet och att främja lärande 

som bygger på deras egna krav och behov, vilket innebär att de aktivt arbetar tillsammans så 

att de lär sig mer och det de gör känns meningsfullt. Dialoginriktad lärande är ett av de bästa 

sätten att komma tillrätta med meningsförlust eftersom folk ser att deras deltagande leder till 

förändringar och förbättringar. Om lärarna utvärderar deltagarnas digitala färdighetsnivå 

tillsammans med dem, kan de också bestämma tillsammans vilka färdigheter som är viktiga 

för dem att lära sig och det kommer att säkerställa att det de arbetar med på lektionerna är 

meningsfullt för dem.  

SOLIDARITET  

 

 Vi behöver en demokratisk utbildning som 

omfattar aktivt deltagande från deltagarna i 

klassrummet för, när det gäller jämlik dialog, 

främjar det att man uppnår moget och kritiskt 

tänkande. Efterhand som deltagarna vänjer sig 

vid att arbeta tillsammans och hjälpa varandra, 

kommer de gradvis att stötta sina klasskamrater 

mer och vara mer stöttande också i andra 

sammanhang, vilket säkerställer bättre resultat 

när det gäller att lära sig digitala färdigheter 

genom att klara svårigheter tillsammans. 

 
 
 

JÄMLIKHET I OLIKHETERNA 
 

Dialoginriktat lärande bygger på att man ser mångfald som en källa till rikedom för att 

förbättra allas kunskap. Om någon, på grund av sin kultur, inte känner till hur man använder 

IKT, ska inte förväntningarna på vad de kan lära sig sänkas på grund av det. Istället kommer 

det stöd som behövs ges för att förbättra deras IKT-färdigheter så att de lär sig på samma 

sätt som sina klasskamrater. 
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'' 
 "Rosa, hon ställde sig alltid upp och hjälpte alla i klassen. För mig har det varit... Som att 
ta hissen igen för att åka tillbaka, för jag hade redan tagit den för att åka härifrån".  

          

Deltagare på pilotkurserna inom digiUP 

Deltagare på en IKT-kurs 

"Kamratskap är väldigt viktigt. En kan mer och 
hjälper de andra. Du kan var glad när du 
lämnar klassrummet. Och vilja komma 

tillbaka, och när du kommer tillbaka så lär du 
dig saker".  

 

 '' 



 
 

 

KAPITEL 2 

 
2.1. Digitala färdigheter 

Syftet med projektet är att arbeta med de fem områden av IKT-färdigheter som bygger 

på det digitala europeiska ramverket EUROPASS:  

Informationsbehandling: Förmåga att använda avancerade sökstrategier för att hitta 

tillförlitlig information på Internet, att använda webb-feeds för att hålla sig uppdaterad om 

innehåll man är intresserad av, att bedöma information kritiskt, att spara information i 

olika format och att använda molnlagringstjänster för att förvara information. 

Kommunikation: Förmåga att använda kommunikationsapplikationer online, att skapa 

och hantera innehåll med samarbetsverktyg, att använda online-tjänster, osv. 

Innehållsproduktion: Förmåga att skapa innehåll i olika format (tabeller, text, bilder, 

osv.), att ändra multimedia-innehåll, att skapa en webbsida, att tillämpa licenser och 

upphovsrätt, osv. 

Säkerhet: Förmåga att skydda elektroniska enheter, att kontrollera 

säkerhetskonfigurationer och system på enheter och applikationer, att reagera om en 

enhet infekteras av virus, att konfigurera brandväggen på digitala enheter, att tillämpa 

filter på skräppost, osv. 

Problemlösning: Förmåga att välja rätt verktyg, enhet, applikation, mjukvara eller tjänst 

för att lösa icke-tekniska problem, att ofta uppdatera digitala färdigheter, osv. 

 

 
 
 

 
For more information go to: 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences 

http://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences


 

 

 
    Några exempel på aktiviteter för att utveckla de fem digitala färdigheterna är: 

 
 

1. Informationsbehandling Att ta reda på information om deltagarnas 

länder/städer/byar med hjälp av en sökmotor. 

 

Att besöka museum runtom i världen online 

och lära sig om konstnärer och konstverk 

med hjälp av olika webbsidor och 

kontrasterande fakta. 

 

På en Internetkurs lär sig deltagarna hur man 

skapar ett e-postkonto och de möjligheter 

som den e-posten ger att spara information i 

molnet, till exempel Gmail - Google drive 

eller Hotmail - OneDrive.  

 

 

 

2. Communication En aktivitet kan vara att lära sig hur man 

använder offentliga tjänster online. 

Deltagarna kan ha tillgång till läkartider, 

sociala tjänster och evenemang. 

 
Samtidigt lär sig deltagarna om sociala 
medier, det är viktigt att lära sig om de 
kommunikationsverktyg som finns tillgängliga 
som chat, videosamtal, osv. 

 
När man har en grupp är det en bra övning 
att identifiera skillnaderna mellan olika 
operativsystem och jämföra de funktioner 
som samma app kan ha i IOs eller Android, 
till exempel. 
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Färdighet Förslag på aktivitet 



  
 

3. Innehållsproduktion Att skapa konst med hjälp av bildredigeringsprogram. 

 

Att skapa en blogg för varje partnerland och dela 
med sig av idéer och information om projektet. 

 
4. Säkerhet En intressant aktivitet kan vara att googla 

deltagarnas namn för att se vilken personlig 

information som är offentlig på nätet. Med 

utgångspunkt i den här övningen, kan gruppen 

diskutera och lära sig om säkerhet på Internet. 

5. Problem Solving Ett problem som deltagarna ofta har är 

svårigheter med att skriva på ett sätt som flyter 

på, så en lösning är att leta reda på appen 

Mecanet 3  för att lära sig hur tangentbordet 

fungerar och öva på att få skrivandet att funka.  

 

 

2.2. Bedömning av IKT-färdigheter i det europeiska ramverket 

 Syftet med bedömningen är att skapa en reflexiv process där deltagarna kan bedöma sin 

egen process under kursen, med återkoppling från läraren och de frivilliga om vad de har 

observerat, utifrån de fem färdigheterna i det digitala europeiska ramverket EUROPASS. På 

så sätt vill man bryta cirkeln av meningsförlust som uppstår när deltagarnas röster inte 

inkluderas under den här viktiga delen av processen. Om de ser att deras bidrag för att 

förbättra kurserna verkligen tas med i beräkningen och att de har en aktiv roll under 

processen, skapar det en förändringscirkel som främjar självkänsla och meningsskapande.. 

 
Därför är bedömningen inriktad på två områden: 
 

a) Bedömning av gruppen och av lektionerna. Den består av att utvärdera och föreslå 

förbättringar för aktiviteternas och kursens utveckling. Det måste vara en dialoginriktad 

bedömning, där läraren och de frivilliga uppmuntrar deltagarna att bidra så att de får 

huvudrollen.  För att säkerställa detta måste det finnas specifika utrymmen ägnade åt att 

utvärdera utvecklingen av kursen och läraren måste använda sig av dessa tillfällen för att 

samla in deras förslag för att kunna förbättra aktiviteterna.  
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 MECANET: https://mecanet.uptodown.com/windows 

Färdighet 

 

Förslag på aktivitet 

 

https://mecanet.uptodown.com/windows


b)  Bedömning av deltagaren och hans/hennes inlärningsprocess. Vid de tillfällen som 

ägnas åt att utvärdera kursen är det också bra om deltagarna kan göra en självbedömning 

av sin egen utveckling. Det gör det möjligt för dem att reflektera över vad de har uppnått 

och att sätta upp nya målsättningar. En utgångspunkt på varje kurs är att bestämma vilka 

färdigheter som är viktiga för gruppen. Det här måste vara en överenskommelse som 

bygger på deltagarnas behov och förväntningar och på återkopplingen från läraren. 

A) Inledande bedömning. 
 

De fem digitala färdigheterna inom ramen för EUROPASS-läroplanen delar in deltagarna i tre 

kategorier: baspresterande, självständig och avancerad användare. Men den inledande 

bedömningen ska inte göras enbart av läraren. För att kunna utvärdera den nivå på digitala 

färdigheter som deltagarna har till att börja med, måste läraren och de frivilliga stötta eleverna 

i att göra en självbedömning med hjälp av den tabell som föreslås av EUROPASS.  

Den här självbedömningen bör göras utifrån principerna om dialoginriktat lärande, där 

deltagarna får möjligheten att diskutera och komma överens om de nivåer som de tycker 

representerar deras digitala färdigheter. Dessutom är det, för att hjälpa till i processen, viktigt 

att läraren stöttar gruppen i att förenkla koncept som kan vara svåra att förstå och använder 

konkreta exempel för varje färdighet och nivå. De kan också uppmuntra deltagarna att ge 

exempel på vad de förstår. När gruppen har kommit överens om vilka färdigheter som ska 

utvecklas kan lärare förklara de aktiviteter som ska utföras för att arbeta med dem. 

 

 

Exempel på praktiska erfarenheter: 

Deltagare och lärare på IKT-kurserna i Bulgarien, Spanien och Tyskland var överens om att 

om innebörden i färdigheterna inte förklaras med praktiska exempel, förstår inte deltagarna 

vad de betyder och bedömer sin nivå av digitala färdigheter som lägre än deras faktiska 

kunskaper. 

Att förklara med exempel kommer att hjälpa 

deltagarna att lättare avgöra sin verkliga 

kunskapsnivå genom att det klargör svåra koncept 

som kan förvirra dem, det är också viktigt för att de 

deltagare som har lägre kunskaper när det gäller 

läsning och skrivning ska slippa läsa 

självbedömningsskalan själva samt att det 

uppmuntrar till dialog mellan deltagarna. 



'' 

B) Process- och slutbedömning 
 

Det är nödvändigt att ha en dialoginriktad process för utvärderingen av de färdigheter som 

deltagarna har uppnått. Det kan, till exempel, genomföras genom att deltagarna får 

presentera vad de har lärt sig för gruppen och få återkoppling från klasskamraterna och 

läraren. Det kan också göras i smågrupper där man diskuterar de färdigheter man uppnått 

och funderar på eventuella framtida förbättringar, andra kurser inom andra områden för att 

fortsätta lära sig. 

 
    Praktiska erfarenheter av process- och slutbedömningen: 
 

 

Deltagarna använder sig av smartboards för att visa upp sitt arbete för klassen. Gruppen 
ställer frågor och ger sina åsikter vilket skapar en rik dialog där alla lär sig. 

 
 

 Att ha ett utvärderingsmöte i slutet av kursen för att bedöma styrkorna i klassen och vad 
som behöver förbättras. Detta görs muntligt och alla deltagare uppmuntras att dela med 
sig av sina åsikter. En anonym enkät kan också delas ut. 

 

Att använda sig av de instruktioner som använts för att göra en lektionsuppgift som 

riktlinjer för att avgöra om deltagarna har slutfört arbetet på ett tillfredsställande sätt. 

Det här är en möjlighet att se aspekter som har glömts bort eller som behöver ses över 

och att ha möjligheten att göra bra ifrån sig. Den här aktiviteten gör det också möjligt för 

deltagarna att dela med sig av sina kunskaper med andra och att få självförtroende i 

det de kan samtidigt som andra får den hjälp de behöver. 

Konversation mellan en deltagare och frivilliga på pilotkursen inom digiUP i 

Spanien om vikten av konstant dialog mellan deltagare, frivilliga och läraren 

under kursens gång: 

Frivillig 1: "Motivation så att folk inte hoppar av, det finns folk som ger upp. Vi 

tror att det beror på osäkerhet, på rädsla... för att inte veta hur man ska lösa en 

viss sak." 

 
Deltagare: "Ja, mer motivation. Det skulle vara väldigt viktigt att fylla i enkäter, 

eller hur?  Hur känner de sig, till exempel, när de först kommer hit... efter två eller 

tre dagar hur de känner sig på lektionen... faktiskt fråga dem, för... jag har märkt 

att det finns folk som ger upp, eller hur?" 

 
Frivillig 2: "Ja, kommer du ihåg att när ni började var det så mycket information 

som ni inte förstod och det var en dag när vi frågade er och ni kom alla överens 

om att säga: "Ta det lite långsammare"? Och då när ni fick chansen att säga "Vi 

vill att ni tar det lite långsammare", så började ni förstå bättre och jobba bättre. 

Jag tror det vore bra att ha med sådana tillfällen... efter två eller tre dagar med 

lektioner, att stanna upp och "Vad tycker ni?" "Hur går det?" "Nej, det går för fort 

eller för långsamt". Sedan kommer klassen gradvis att anpassa sig efter takten". 



Lärarna och de frivilliga på en kurs träffas för att utvärdera kursen och hur det går för 

deltagarna och tittar på närvaron och de aktiviteter som genomförts under lektionerna. Den 

här utvärderingen ska återlämnas till deltagaren vid tillfället för självbedömningen.  

 

EUROPASS-tabellen med de fem digitala färdigheterna bör diskuteras med deltagarna i 

slutet av kursen, med hjälp av samma exempel som vid den inledande utvärderingen. De gör 

en ny självbedömning av sin nivå, vilket är ett sätt att se förbättringarna och, dessutom, 

kommer lärarna att ha ett verktyg för att jämföra med gruppens ursprungliga nivå och kan 

därmed se vad som behöver förbättras eller förändras och vad som ska behållas eftersom 

det gett goda resultat.  
 
 

 

 Dialoginriktad 
självbedömning av den 
nivå av digitala 
färdigheter som 
deltagarna har i början 
av kursen, görs med 
lärarens stöd.. 

 
 Läraren ger praktiska 
exempel på möjliga 
aktiviteter för att arbeta 
med var och en av de 
fem färdigheterna. 

 

     Deltagarna och läraren           
kommer överens om vilka 
färdigheter som är viktig för 
dem att lära sig.

Grupperna kan 
presentera för 
klasskamraterna vad 
de har lärt sig efter att 
ha utfört aktiviteterna. 

 

Den frivilliga delar 

med sig av vad han 

eller hon har 

observerat till läraren i 

slutet av lektionen. 

  

Utvärdering av 

gruppen och av hur 

lektionerna fungerar. 

  

Självbedömning av 

deltagarnas digitala 

färdigheter med stöd 

från läraren. 

 

 Läraren och de frivilliga 
delar med sig av 
utvärderingen av kursen 
och av deltagarna till 
varandra. 

 

  

Utvärdering av gruppen 
och av hur lektionerna 
fungerar.. 

 

 

Inledande bedömning.  Processbedömning Slutlig utvärdering 



OM PROJEKTET digiUP 

 
Det här dokumentet är en guide för lärare, frivilliga och utbildningsinstitutioner för 

tillämpningen av interaktiva grupper inom kurser i Informations- och kommunikationsteknik 

(IKT) så att de kan förbättra deltagarnas digitala färdigheter. 

 
Den här guiden har utvecklats inom ramen för det europeiska projektet digiUP: interaktiva 
grupper för digital integration med hjälp av dialoger mellan generationerna, ett projekt som 
finansieras av Europeiska kommissionens Erasmus + program med deltagare från fyra 
europeiska länder: Tyskland, Sverige, Bulgarien och Spanien. Resultaten som presenteras 
här har utformats tillsammans med deltagarna som deltog i projektet. 

 
 

Mer information finns här: http://tinyurl.com/hot6qej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tinyurl.com/hot6qej
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