
LITE TEORI



VAD VI GÅR 
IGENOM
• UDL – Universal Design 

för Inlärning
• Hitta system
• Hitta inspiration att 

fortsätta
• Känslor och Stimuli
• 30 minuter



VARFÖR                                VAD                                HUR





FÖRKLARA SYMBOLERNA
• Lära sig ngt svårt

• Olika personer uppfattar
vanliga symboler olika

• Hur ska man lära sig viktiga
symboler



HUR KÄNNER 
PENSIONÄRER SIG 
INFÖR NY TEKNIK?

Det ställdes också frågor som rörde vad deltagarna tycker är 
negativt med digitalteknik. Majoriteten svarade att de tycker 
det är jobbigt med nya tekniska produkter, känner panik inför 
nya produkter och väljer istället sådant de är bekväma med. 

Många yttrade att de känner en osäkerhet kring att testa nya 
saker då de är osäkra på om de klarar av det.” 

”Men sen var det ju sådana då som tyckte att de var för 
gamla för att de skulle börja med detta för de skulle ändå gå 
i pension. ”

Flera sa även att de inte har ett intresse för ny teknik, men 
kan se att det är roligt om de klarar av det. 

Hur känner du dig i en svår situation?



STIMULI

En deltagare talade om sin mobil och uttryckte:
“Tycker det är jobbigt och svårt när det blir för många 

saker på den, vill inte ha så mycket. Känner inte att jag 
använder den fullt ut.”

• Är det för lite eller för mycket appar på skärmen?

• Är det för lite appar på skärmen?

• Är det fel stimuli? För smått / stort?





VAD TÄNKER PERSONEN DÅ DE 
HÖR
”SMARTTELEFON / IT”?

•Är det enbart ett måste?
• Förknippas det med nöje?

• Jag är för gammal
•Bedrägerier



RENT 
PRAKTISKT?
Personlig orsak att bli digital – Nytta & Nöje

Olika sätt att skapa, Olika vägar till samma 
resultat

Olika intressen & processer

Lyssna, inspirera, rimliga mål & små steg



KÄLLOR
• Ett aktivt åldrande Pensionärers syn på arbete och lärande Cecilia Bjursell, Ingegerd Bergeling, 

Karin Bengtsson Sandberg, Svante Hultman & Sven Ebbesson 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:754304/FULLTEXT01.pdf

• Generationer och överskridande lärande Pensionärers berättelser från projektet Näktergalen 
Senior 
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5469531&fileOId=5469651

• Livslångt lärande
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/livslangt-larande.pdf

• Anpassning av digital teknik för äldre människor: En kvalitativ studie med smartspeglar som 
inriktning https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1567729/FULLTEXT01.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:754304/FULLTEXT01.pdf
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=5469531&fileOId=5469651
https://www.scb.se/contentassets/b1ae4493ffd1404987a4d32cbf213ae5/livslangt-larande.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1567729/FULLTEXT01.pdf

