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Äldre lär äldre digital
kommunikation och internet
Den ideella föreningen SeniorNet i Karlstad har hjälpt seniorer med mobiltelefoner och datorer i 20 år. Den hjälp och det
stöd de ger behövs verkligen, speciellt nu när den digitala utvecklingen går fort.
- Vårt motto är att äldre lär äldre. Det började med att vi hade
support för 20 år sedan, nu har vi kurser och föreläsningar varje termin. Många behöver hjälp att hänga med, även de som
är duktiga och har stor vana redan för det händer så mycket
nytt, säger Rolf Åkesson.
Sundsta. Föreningen håller till på Seniorernas
hus på Sundsta och har kurser där tre gånger i veckan.
Där lär de äldre hur de ska
använda och hantera sina
mobiltelefoner, surfplattor
och datorer.
- Men man kan också komma till vårt drop-in med datorer, plattor och telefoner
om man har ett problem som
man behöver hjälp med. Vi
kan dessutom göra hembesök, men då tar vi ut en avgift, berättar Jan Bonnevier
som håller en nybörjarkurs i
surfplatta idag.
Enligt Rolf och Jan är det vanligt att man har använt da-

torer och mobiler i tjänsten
innan man blev pensionär,
och alltid fått hjälp och support från IT-avdelningen när
något har krånglat.
- Men när du går i pension
ska du plötsligt klara av allt
det här själv. Då kan man behöva lite hjälp.

Tekniken underlättar
Utvecklingen går fort fram
och det är viktigt att hänga
med.
- Det underlättar för många
att ha ett bankID och att kunna förnya sina recept genom
internet, göra bankärenden
och annat. Vet man inte hur
man gör kan man komma till

oss för vi kan hjälpa dem, säger Jan.

Lär ut långsamt
Många frågar sina barnbarn
om hjälp men säger att det går
för fort när de förklarar, de
inte hinner med då, men på
SeniorNet går man igenom
allt långsamt så att alla ska
förstå och hänga med.
- Vi rättar till fel och överbryggar problem som de kan
uppleva att de har. Det är riktigt roligt att se vilken nytta
de har av sina kunskaper sen,
säger Rolf.
Den sociala delen är det viktigaste för många seniorer.
- Man får en plats att gå till

Har du gjort läxan nu då? frågar Jan Bonnevier en av sina elever som går nybörjarkurs i surfplatta.
där man träffar andra och
umgås, menar Jan.
För några av SeniorNets
elever går det faktiskt riktigt
bra. Så bra att till och med
SVT har gjort en dokumen-

tär om en av dem.
- Bloggaren Dagny Carlsson började faktiskt sin karriär på SeniorNet. Allt började med att hon skaffade en
dator, vid 93 års ålder. Det är

tufft tycker jag, säger Rolf.
Sara Strand
Fotnot: Dokumentären om
Dagny heter Livet börjar efter
100.

