
STUDYITPROJEKTET 
Den nya IT-utbildningen 

 

Det vanliga sättet att undervisa med ett antal elever i ett klassrum som ska befinna sig på  

ungefär samma nivå har aldrig varit ett bra sätt när det gäller IT-utbildning. Om någon elev 

behöver hjälp innebär detta ofta att de övriga får sitta och vänta tills undervisningen kan 

fortsätta framåt. Att transportera eleverna till klassrummet kan också vara ett stort problem. 

Om man väljer att utveckla sina kunskaper på egen hand finns Google och Youtube 

tillgängliga på nätet dock bara för detaljproblem. 

 

År 2018 har dock Studyitprojektet blivit en ny möjlighet. Projektet kan användas som 

distansutbildning av alla som har tillgång till internet och en printer för att skriva ut 

kurshäftet. 

 

För att ge en ungefärlig bild av utbildningen skulle man kunna säga att den riktar sig till tre 

olika grupper. 

1. Den som som inte vill känna sig helt utanför IT-området jobbar med de tre 

grundkurserna och får då kunskaper om: 

      Att skriva på dator och spara som en fil 

      Att söka information  

      Att hantera e-post 

      Att ladda ned ett program 

      Att betala räkningar 

            Räkna med en ungefärlig arbetstid på 50 tim 

2. Den som hanterar en förening eller företag och vill komplettera sina kunskaper inom 

något område. 

3. Den som vill bli anställningsbar eller vill skaffa sig en bred inblick i IT-världen. 

Räkna med en ungefärlig arbetstid på 1500 tim. 

 

Plattformen Studyit.eu 
 

Studyit.eu innehåller ca 50 kurser som kan användas på olika sätt. 

Du möts av den här bilden: 

 

Kurser Demo 

Windows svenska 1 – 6 20 min videopresentation 

Windows svenska 7 – 12 Nybörjare 

Windows svenska 13 – 17  

Mac svenska 1 – 5  

Mac svenska 6 – 10 



Windows english 1 – 5 

Windows english 6 – 10 

Mac english 1 – 5 Liljedalsdata Sweden 

Mac english 6 - 10 info@liljedalsdata.se 

 

Varje kurs består av ett kurshäfte på ca 30 sidor och nästan varje kurs har en video på ca 2 

tim. Utbildningen använder ibland äldre program därför att grunderna visas tydligare i dessa 

och finns kvar i nyare program. Om du skulle behöva finns ofta äldre program att köpa på 

nätet. 

Utbildningen har legat på nätet under drygt 4 år och har under den tiden haft ca 30 000 besök. 

Intresset har varit större utanför Sverige än i Sverige. Marknadsföringen har bestått av mail 

till bibliotek, företagarföreningar, seniornetföreningar och tweets till diskussionsgrupper som  

#universitet, #kommuner, #itiskolan, #nyttjobb o.s.v. Favoritmarkering har bl.a. kommit från 

Stanforduniversitetet i USA. Allt är gratis tills vidare! 

 

 Antal besök 

 

 Transport 1.a kv 2018 2.a kv 2018 3.e kv 2018 4.e kv 2018    Summa 

 

Win sve 12206 670 732 1024 999 15631 

Mac sve 4159 1361 751 453 564 7288 

Win eng 4148 605 512 523 708 6496 

Mac eng 1125 273 171 224 369 2162 

 21638     31577 

 

Fördelning på länder 

 

USA 5200 609 806 1076 1058 8749 

Kanada 275 40 41 58 58 472 

Sydamerika 568 6 5 4 10 593 

Europa 13340 708 673 882 1086 16689 

Afrika 80 3 2 4 5 94 

Ryssland 453 1094 534 78 47 2206 

Asien 467 33 26 42 246 814 

Västra asien 368 118 0 2 0 488 

Australien 36 12 8 1 4 61 

  

 

 Till dig som är nybörjare 
Om du är nybörjare verkar förmodligen IT-världen som en enda stor röra och meningen med 

denna utbildning är att du ska få ett grepp om åtminstone en del av denna röra. Innan du 

börjar är det viktigt att du är beredd på att detta kommer att ta tid. Du kommer säkert att vara 



förtvivlad många gånger men du kommer förmodligen också att upptäcka helt nya möjligheter 

i livet som du inte har en aning om idag. Alla som börjar denna utbildning har olika 

förutsättningar beträffande kunskaper, tålamod och utrustning och möjligheter att komplettera 

dessa. 

 

Du kommer inte att komma in i en välordnad värld. Det finns brister när det gäller datorer, 

operativsystem, utvecklingsverktyg, program och utrustning av olika slag samtidigt som allt 

förändras hela tiden 

Samtidigt förändras världen så att det känns svårare och svårare att stå utanför IT-världen. 

 

Utbildningen består av fyra avdelningar som du ser när du kommer in på den första 

webbsidan studyit.eu nämligen Windows svenska, Mac svenska, Windows engelska och Mac 

engelska. Om du t.ex. inte har tillgång till windows word kan du använda mackursen för 

libreoffice writer som är ett gratisprogram. Windows svenska består av 17 kurser och övriga 

består av de första 10 kurserna. Varje kurs består av ett kurshäfte på ca 30 sidor och en video 

på ca 2 tim. Kurhäftet är mer genomarbetat än videon. Videon är tänkt som ett komplement så 

att du ska ha lättare att hitta rätt bland alla olika sidor och knappar. Arbetstiden för en kurs 

handlar om ca 15 timmar. Steg 1-3 är grundkurser och du bör ha motsvarande kunskaper 

oberoende av vad du vill fortsätta med.  I en del kurser användes ganska gamla program t.ex 

officepaketet 2007. Office 2007 finns att köpa på nätet. 

Tanken med hela utbildningen är att ge grundläggande breda IT- kunskaper och det är lättare i 

ett äldre program. Nyare program är mer komplicerade men mycket fungerar som tidigare.  

Kursen kan användas som en ettårig utbildning för att t.ex bli anställningsbar för ett speciellt 

jobb eller för att komplettera tidigare kunskaper med ett nytt IT-område.  

 

Om du har tillgång till hjälp kan det vara bra att veta att en genomgång av Skype finns i steg 

15 och Team Viewer, som innebär att någon annan kan ta över din dator,  finns i steg 4. 

 

Om du är redo att sätta igång och inte har tillgång till någon hjälp kan säkert närmaste 

bibliotek hjälpa dig att komma ut på nätet och att skriva  ut det första kurshäftet. Pröva dig 

fram innan du bestämmer dig för hur du ska arbeta. Om du vill använda en dator att jobba på 

samtidigt som du ser videon finns det många olika sätt att köra video t.ex. TV, platta, mobil 

eller dator.  Om du inte vill sätta igång på egen hand kan du kanske samla en liten grupp som 

träffas regelbundet och hjälper varandra. 

 

  


