
Orienteringskurs på grundläggande nivå 

Digital kompetens

www.aanc.se/kommunal-vuxenutbildning

Studera som vuxen



Varför ska du läsa denna kurs? 

Att kunna använda sig av digitala verktyg blir allt viktigare i vårt samhälle. 
Det betyder att du behöver veta hur man använder dator och surfplatta, hur 
man använder de vanligaste programmen, hämtar information och använder 
sig av olika samhällstjänster bland mycket annat. 

Kursen ger dig grunderna i hur du arbetar med dator, internet och den digitala kom-
petensen man behöver ha för att klara av och underlätta studier som vuxen. Oavsett 
vilken utbildningsnivå det gäller. Eftersom du lär dig från grunden får du en trygghet i 
ditt framtida digitala liv i skola, jobb och på fritiden!

Kursen är logiskt upplagd och mycket uppskattad av de elever som läst den. Vi går 
igenom olika  moduler och får bekanta oss med olika digitala lärplattformar, olika 
skrivprogram och presentationsprogram samt verktyg för att underlätta studierna.

Vi arbetar också med att söka och värdera information, hur digitala verktyg kan an-
vändas i vardagen samt kunskap kring den personliga integriteten på Internet.

Kursen består av undervisning och mycket praktiskt arbete. Kursen ger inte betyg, 
men du får ett intyg på vad du lärt dig och den är studiemedelsberättigande.

Inga förkunskaper krävs. Kursen vänder sig till dig som är osäker på digitala verktyg. 
Du måste inte vara studerande vid vuxenutbildningen, men är du redan elev hos oss, 
oavsett kursnivå, är du självklart välkommen att söka.

Kursens omfattning: 50 poäng, 10 veckor vilket innebär 25 procents studietakt

Närträffar: En dag i veckan/tre timmar per vecka samt hemuppgift varje vecka

Antagning: Vecka 36, därefter var fjärde vecka. 

Ansökan: Tre veckor innan kommande kursstart

Efter genomförd kurs får du ett intyg.

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

Våra orienteringskurser är till för dig som behöver extra stöd för att 
komma vidare mot studier eller arbete.

Utöver kursen vi presenterar här erbjuder vi också följande:

Arbetsliv och arbetsmarknad, 50 poäng. Lär dig mer om hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar och förbättra dina förutsättningar att få ett jobb.
Studieteknik, 50 poäng. För dig som ska eller just har börjat studera. En 
kurs för dig som vill ha praktiska verktyg och kompetenser som behövs för 
att lyckas med studier.

Orienteringskurserna kan du läsa oavsett vilken nivå du studerar på!
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