
Orienteringskurs grundläggande nivå 

Digital kompetens steg 2, 
50 poäng

Varför ska du läsa denna kurs? 

Vi pratar mer och mer om ett digitalt sam-
hälle där arbetsmarknad, myndighetsinfor-
mation, nyhetskonsumtion och fritid allt mer 
sker i den digitala sfären. 
Som en fortsättning på den grundläggande kursen 
Digital kompetens erbjuder vi nu steg 2. Vi tit-
tar närmare på hur man använder de vanligaste 
programmen, hittar och värderar information samt 
fördjupar oss i personlig integritet på nätet.

Kursen höjer den digitala kompetens du som 
vuxen behöver för att studera effektivt, oavsett 
utbildningsnivå. Vi går igenom olika moduler och 
bygger upp en fördjupad förståelse för olika digi-
tala ordbehandlings- och presentationsprogram. Vi 
arbetar också med att söka och värdera informa-
tion, olika tekniker för att läsa och ta till sig digital 
information samt fördjupad kunskap kring den 
personliga integriteten på internet.

Kursen består av undervisning och mycket prak-
tiskt arbete. Kursen ger inte betyg, men du får ett 
intyg på vad du lärt dig och den är studiemedels-
berättigande.

Vem kan läsa? Kursen är på grundläggande nivå, 
men du behöver antingen ha läst Digital kom-
petens tidigare eller känna dig bekväm med att 
logga in på en dator och använda webbläsare. Du 
bör också tidigare ha använd något ordbehand-
lings- och presentationsprogram. 

Vi ser också att man behöver ha vissa kunska-
per och färdigheter i det svenska språket för att 
tillgodogöra sig kursen. Har du ej svenska som 
modersmål ska du ha betyg motsvarande Sfi kurs 
B. Är du inte Sfi-elev kan du styrka språkliga för-
kunskaper på annat sätt än med betyg. 

Närträffar: Tre timmar en gång i veckan samt 
hemuppgift varje vecka
Start: vecka 3 2021. 
Ansökan: 30 nov;ember 2020

Är du folkbokförd i annan kommun? Kontakta stu-
dievägledare i din hemkommun!

Kontaktuppgifter
Har du frågor kan du maila till info.vlc@aanc.
se eller ringa Vägledningscentrum på telefonnr. 
0570-749 286 eller 289.


