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Fordele 

 

Mange ældre mennesker bliver afskrækket af teknologi, og derfor går de glip af alle de muligheder 
teknologi kan tilbyde. Mange ældre mener, at de ikke forstår teknologi, ikke har evner til at håndtere 
den, og ikke har nogen grund til at lære IT: teknologi er for unge, ikke for dem. Men ældre har alle 
kompetencer til at lære at bruge teknologi, og de kan blive interesserede i at lære, hvis de bliver 
gjort opmærksomme på fordelene, og hvis de modtager den rette undervisning og støtte. 

 

IT (informationsteknologi) kan hjælpe med til at forbygge og bryde social isolation og ensomhed hos 
ældre. Ved at realisere det potentiale, der er forbundet med teknologi, kan ældre få kompetencer til 
selv at finde information om kommunikationsteknologi og de fordele, den kan føre med sig. Med den 
rigtige støtte kan ældre få kompetencerne til at blive en del af undervisningen, for eksempel i 
forbindelse med hjælp og støtte til andre ældre. 

 

TECHSenior projektets partnere anerkender, at der bliver nødt til at være hjælp og støtte, for at 
ældre kan komme til at sætte pris på, hvad teknologi kan gøre for dem. Det betyder at tilpasse 
brugen til deres interesser, holdninger og forventninger. Forståelse for hvad der motiverer en ældre 
person til at lære, er vigtigt. Troen på at teknologi er en god ting, opstår ikke nødvendigvis 
automatisk for ældre mennesker. De bliver nødt til at få dens værdi demonstreret på håndgribelige 
måder, med direkte anvendelse på deres liv – for eksempel ved at give dem mulighed for at komme i 
kontakt med familiemedlemmer, der bor på den anden side af Jorden, gennem Skype.   

 

Livslang undervisning giver ældre mulighed for at få selvtillid, vise kreativitet og dele deres 
kompetencer og erfaringer. 

 

Læring i pensionsalderen er ikke tænkt som professionelt værktøj, eller som kvalifikationer til 
fremtidig ansættelse; imidlertid kan det dog bruges i forbindelse med frivilligt arbejde. Ældre ser som 
regel ikke pensionsalderen som en tid med nye formål, et nyt perspektiv eller en ny rolle; de vil 
gerne fortsætte med deres egen rytme og hastighed i livet. Tilmed kan den manglende mulighed for 
at bevare deres eksisterende livsførelse føre til utilfredshed, social isolation og fremmedgørelse. 

 

Livslang læring bliver et specielt behov for ældre voksne, idet de får brug for at lære om deres 
rettigheder og afklare deres forpligtelser, hvormed de tager ansvar for sit eget liv. Ældre kan tilegne 
sig viden, få information om sundhedspleje, få nye kompetencer inden for daglige aktiviteter og 
hobbier, socialt arbejde, og hjælpe med at bevare relationer på tværs af generationer, også uden for 
deres egen familie.  

 

Internettet er allerede blevet en integreret del af livet, og det er blevet en uerstattelig måde at 
kommunikere på. Imidlertid er det ikke alle, der har mulighed for at få gavn af internettets 
teknologier. Ældre mennesker er for eksempel ofte ude af stand til at deltage i sociale netværker, e-
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mails og andre dele af den virtuelle verden. Dette projekt, og dets undervisning, vil levere værktøjer 
til at løse dette. 

 

Teknologi kan give ældre mulighed for at forny eller udvikle sociale kontakter, og aktivt engagere sig i 
sociale fællesskaber. Det kan hjælpe med at forebygge ældres isolation fra samfundet, og ensomhed, 
der opstår ud fra livsændringer som pension, dødsfald og forringelse af helbredet. Desuden kan det 
hjælpe dem, der er socialt isolerede, ud af deres situation. Den tilgængelige teknologi tilbyder hurtig, 
og relativt billig, kontakt med kollegaer, venner og familie rundt om i verden.  

 

Det foregående modul handlede om vigtige aspekter i undervisningen af ældre; i dette modul kigger 
vi på, hvordan ældre kan blive motiveret til at lære -  i mere generelle vendinger. 

 

Motivation 

 Som nævnt i modul 1, er det utroligt vigtigt at vedligeholde og fremme motivationen for ældre i 
forbindelse med undervisning og læring.  

 

Teknologi er ved at blive en større del af alles liv, hvilket gør det nemmere for folk at: 

 vedligeholde kontakt med familie, venner, og en bredere gruppe af individer man har ting til 
fælles med, for eksempel arbejde, hobbier eller fælles oplevelser 

 få adgang til information om aktiviteter og ydelser der passer til ens interesser og behov 

 lære nye færdigheder og holde sin hjerne aktiv, hvilket hjælper en til at følge med og tilpasse 
sig 

 deltage i betalt arbejde og frivilligt arbejde 

 finde de bedste priser på produkter og ydelser, samt få indkøb leveret 

 

Uden teknologien, der gavner en voksende del af befolkningen, har ældre mennesker ikke adgang til 
den samme information og muligheder som deres yngre ligesindede. Dette kan resultere i en følelse, 
over tid, af at man har mindre til fælles med yngre mennesker og andre medlemmer af samfundet. 
Man mangler simpelthen de samme muligheder og begynder at føle sig mere isoleret i takt med at 
man hører yngre mennesker snakke om ting, man ikke har nogen viden om, eller erfaring med. 

 

Det er vigtigt at finde den rigtige motivation for at lykkes med at engagere ældre mennesker; 
individer er selvfølgelig forskellige, så det er vigtigt at være opmærksom på de mange motiverende 
faktorer, for både lærere og undervisere.  
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Hvad motiverer ældre til at lære om teknologi? 

 

Nogle aspekter af vores research 

 Projektets research afdækkede nogle ideer til, hvordan ældre kan motiveres. Det mest 
bemærkelsesværdige var, at man skal finde det, der er relevant for den ældre; nogle hints og tips til 
dette er givet nedenfor, men hver underviser kan også finde sine egne motivationer. 

 

Motivation øges, hvis kursisterne føler, at det, der undervises i, er relevant for dem (find deres 
interesser – der vil være forskellige for hver person eller gruppe). Ønsket om at forbedre sit eget 
velbefindende er en stærk motivation for læring.  

 

Specifikke eksempler fortalt gennem en historie betyder mere for en ældre person end bare en liste. 
PowerPoint præsentationen, der følger med denne guide, viser nogle historier og illustrationer, som 
er brugbare og betydningsfulde for ældre.  

Imidlertid er denne simple liste over opmærksomhedspunkter et godt udgangspunkt: 

 Sikker brug af internettet, da det kan være skræmmende (dette er uddybet i modul 3) 

 Huskeevne, da det kan være et problem at huske kodeord; tålmodighed og repetition er 
brugbare principper for læreren eller den frivillige 

 Vedhæftning af billeder og sletning   

 Touch skærme er nemmere for mange mennesker 

 God ide at bruge elevernes egen tablet/computer/telefon 

 Nedsatte sanser skal tages i betragtning (høre- og synsproblemer) 

 Nemme grafiske indikatorer er en god hjælp 

 Overvind nervøsitet: tålmodighed, ro og gentagelse 

 Start med nemme øvelser 

 Relevans for ældre 

 Nervøsitet samt sociale aspekter af undervisningen 

 Underviserens attitude 

 Læringshastighed  

 

Andre aspekter underviseren kan overveje i forbindelse med motivation: 

 Skab en afslappet atmosfære ved at være tålmodig og pålidelig 

 Start med en nem øvelse der motiverer: skriv til et barnebarn og inkluder en tegning og tekst 
fra internettet 
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 Social interaktion er god motivation  

  

Hurtige fordele for eleven - inklusion 

  Uafhængighed  

 Dannelse og vedligeholdelse af sociale netværker. Fastholde kontakten med familie, venner og 
være opdateret mht.  nyheder og verden udenfor 

 Praktiske fordele, fx shopping og lægeaftaler 

 Følelse af at man har lært noget og nu kan noget. Selvsikkerhed 

 Sociale netværker 

 Reduktion af ensomhed og isolation (mulighed for at få nye venner) 

 Socialt (medbring en ven, og gør noget sammen) 

 Selvstændiggørelse  

 Selvstændig livsførelse 

 

Undersøgelser viser, at pensionister, specielt dem mellem 55 og 70 år, gerne vil have nye viden inden 
for felter som psykologi, kultur, videnskab og sprog. Det siges, at alder mere er en sindstilstand og 
kommer an på personlighed, men at stræben efter at studere og udvikle nye færdigheder forbliver 
den samme gennem hele livet. 

 

Ældre voksne vil være aktive og sociale for at fremme deres egen og andres livskvalitet. 
Informationsteknologier skal og kan forbedre ældres livskvalitet. 

 

For de fleste ældre er livet et intellektuelt eventyr. Viden kan tilgås gennem internettet og medier, 
samt gennem specialiserede organisationer for ældre elever. I Storbritannien er der eksempelvis 
Open University og University of the Third Age (U3A). Forhåbentlig kan TECH Senior tilføje noget til 
disse muligheder.  

 

Evnen til at tilpasse sig hurtigt ændrende innovationer forværres med alderen, især i forbindelse 
med pensioneringen, hvor der samtidig sker et fald i antallet af sociale kontakter. I dag er brug af 
informationsteknologi en nødvendig betingelse for at ældre kan tilpasse sig samfundet, fordi det 
forbedrer deres livskvalitet.  

 

 

Motiverende fordele 

 Nogle eksempler fra vores research 
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 Personlig udvikling 

 At møde nye mennesker og få nye venskaber 

 Forbedring af kommunikationsfærdigheder 

 Forbedring af selvtillid 

 Mere glæde i forbindelse med læring 

 

 

Hvad lærer ældre mennesker? 

 Med alderen, især omkring pensionsalderen, bliver mennesker mindre interesserede i kvalifikationer 
og faglige kurser samt videnskabelige emner og bliver mere interesserede i at studere de 
humanistiske fag og socialvidenskab. Undersøgelser viser et højdepunkt i interesser for sprog 
omkring 60-årsalderen (hvor pensionister begynder at rejse udenlands og nogle flytter til udlandet), 
og i computerrelaterede færdigheder sidst i 60’erne (når en generation prøver at indhente de 
muligheder, der følger med verdenen på nettet).  

 

 

Håndtering af overgange og forandringer  

 Et vigtigt resultat af voksen læring er at hjælpe folk med at administrere livsændringer, både de 
forudsigelige, som pensionering, og de mere uforudsigelige, som dødsfald, flytning og plejehjem 
(som også ofte er pludselige og ikke planlagt). I nogle tilfælde kan undervisning før pensionsalderen 
målrettes disse behov og ofte kan det være et sikkert sted uden fordømmelse, hvor mennesker kan 
skabe nye sociale understøttelsesnetværker med andre mennesker, der har samme interesser. 

 

En vigtig og universel del af livet er tab af social støtte, og mest alvorligt. bortgang af en ægtefælle 
eller en partner. Hvis rollerne i forholdet har været meget fastlagte, kan den overlevende få seriøse 
og akutte læringsbehov, hvis de skal forblive uafhængige. Det kan eksempelvis være en enkemand 
der ikke kan lave mad, eller en enke der ikke har erfaring med at håndtere finanserne, eller 
håndværk til reparationer i huset. 

 

Digitale teknologier har en bestemt rolle i at hjælpe dem, der er afskærmede eller er på plejehjem, 
med at overvinde isolation, og undersøgelser om teknologi på plejehjem afdækker disse 
problematikker. Mønsteret for beboerne var, at ældre generelt havde lav selvtillid og ofte brugte 
teknologien meget begrænset, selvom halvdelen havde tilgang til computere og anden teknologi, 

 

Imidlertid var motivationen for at lære stærk. Beboere håbede på at bruge teknologien til at holde 
kontakten med venner og familie, lære mere om hobbier og interesser, få adgang til bedre offentlig 
transport, møde nye mennesker, finde lokale begivenheder og at spare penge. Denne slags 
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undervisning kan give særlige fordele, bl.a.: øget frivillig aktivitet, øget velvære (social deltagelse, 
sundhedspleje og selvsikkerhed i at tage beslutninger), øget kontrol med, og valgfrihed, i frohold til 
offentlige tjenester, mere rationelle beslutninger i forhold til at bruge penge på varer eller tjenester, 
og stimulering af selvorganiseret gruppeundervisning.  

 

Imidlertid var mange elever ikke sikre på, at de kunne fortsætte med at udvikle deres evner uden 
fortsat støtte.  

 

Hukommelsesstøtten (e-læring), der er en del af dette projekt, tilbyder en fortsat støtte til disse 
elever, og andre. 

 

 

Udvikling af interesser, nysgerrighed og viden 

 En stor motivation for læring er ønsket om at opsøge interesser og at opnå viden, hvilket ofte 
beskrives som ”læring for ens egen skyld”. Dette kan være en del af en længerevarende interesse, et 
personligt læringsprojekt, der kan forløbe over flere år, eller et orienterende projekt på et nyt 
område. Selvorganiseret fremskaffelse af viden spiller en særligt stor rolle her, og ældregruppen går 
efter en bred vifte af emner, der er variereret på forskellige længder af tid og forskellige 
sværhedsgrader. Ældre elever vil særligt gerne studere kunstneriske eller humanistiske fag, 
deriblandt praktisk læring i forbindelse med kunst, musik og teater.  

 

 

Forskellige motivationer er beskrevet i de følgende citater: 

 ”Tænk! Mit barnebarn har lige fået job på et krydstogtskib i Caribien, og hvis jeg ikke hører fra hende 
i et par dage, bliver jeg bekymret, fordi hun aldrig har været hjemmefra før. Jeg sendte hende en 
mail og bad om svar hurtigst muligt, og nu har jeg fået svar. Det er fantastisk!” (Julia, 76 år).  

 

”Det sidste stykke tid har min yndlingsbeskæftigelse været at lave mit familiestamtræ. Det har været 
en af de mest fængslende ting, jeg har foretaget mig med IT-teknologier. Jeg finder områdenavne 
samt oprindelser, og finder flere spor der kan lede til familiemedlemmer.” (Mikael, 59 år). 

 

”Altså, jeg blev slæbt sparkende og skrigende ind i det tyvende århundrede. Jeg var meget modvillig, 
fordi jeg er rædselsslagen for ny teknologi. Men efter meget overtalelse, primært fra min 
praktiserende læge, der mente jeg ville blive glad for det, og mente det ville stimulere mig, købte jeg 
en.” (Mary, 61 år). 
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Eksempler i PowerPoint 

 PowerPoint-præsentationen, der følger med disse sider, viser nogle eksempler på motivationer, og 
disse skal ses som en del af den markedsføring, der skal opmuntre ældre til at lære om teknologi: 
trænere og lærere kan overveje flere.  

Eksempler fra den virkelige verden betyder mere for folk.  

 



 
 
 
 

 

 


