Modul 2: Motivation for ældre til at lære om
teknologi

Introduktion og overblik
•

Den voksende ældre-andel (den berygtede demografiske ændring)

•

Den økonomiske krise der påvirkede Europa

•

Betydelige besparelser inden for det offentlige f.eks. på pension og
andre ydelser

•

Teknologiske ændringer
– Hurtige ændringer betyder at ældre mennesker kæmper med at følge med
– Mange teknologiske ændringer betyder, at ydelser kan leveres på forskellige
måder. Eksempler i Danmark kan være kommunikation med det offentlige mm.

•

Plejepersonale og frivillige undervisere

Motivation – hvorfor betyder det noget?
•

Mange ældre mener, at teknologi ikke er noget for dem

•

Forståelse for begrænsninger i undervisningen

•

Identifikation af grunde og eksempler der kan bruges i undervisningen holder
motivationen høj

•

Identifikation af hvilke teknologier ældre er interesserede i at lære om. Altså ikke
bare computere, men også telefoner, tablets mm.

•

Identifikation af brugbar information der hjælper ældre med at få øje på, hvad
teknologi kan gøre for dem

•

Sørg for at undervisningen er brugbar for både aktive og mindre aktive ældre

Lærerne og underviserne
1. Plejepersonale (og frivillige) der arbejder med de ældre
2.

Undervisere af plejepersonale, samt mennesker der
underviser i IT eller andre, der er i kontakt med ældre

3.

Seniorer, både de yngre og aktive og de ældre og mindre
aktive

Sammenfatning af forskning
•

Indlæringsvanskeligheder der opstår hos ældre samt tilegnelse af kompetencer

•

Motivation – ældre bliver mere motiverede hvis det går op for dem, at nogle af
deres behov kan dækkes gennem læring

•

Kurset bør gøres relevant for de ældre

•

Fordele skal gøres klare

•

Plejepersonalet og frivillige skal trænes til at hjælpe

•

Viden om hvordan seniorer lærer er vigtig (Modul 1)

•

Den mest interessante teknologi er de ældres egne telefoner, computere og
tablets. Giv hjælp til hvordan de kan komme til at virke for dem

Nogle eksempler
•

Undersøg hvilke hobbier eller interesser den enkelte, eller gruppen, der
undervises, har

•

Gør dig bekendt med disse interesser

•

Overvej hvordan disse eksempler kan bruges til at motivere

•

Overvej hvordan teknologi kan gøre en forskel i nogens liv

•

Sæt dig selv de de ældres sted – hvordan kunne teknologi hjælpe dig?

•

Fortæl historier der kan hjælpe de ældre med at relatere til de eksempler, du
giver dem

Teknologi

HVORDAN KAN DET HJÆLPE?

Familie
‘Min familie bor ikke længere i nærheden af mig, og jeg føler mig afskåret
fra dem’
•

Mail – hurtigt og nemt

•

Beskeder – SMS (beskeder) eller apps som WhatsApp

•

Send og modtag billeder

•

Facebook

Venner
‘Alle mine venner er i samme båd som jeg er. Vi har ikke længere mulighed
for at mødes til morgenkaffe og det er for svært at gå tur’
•

Gruppeopkald på Skype med web cam

•

Grupper på WhatsApp

•

Deling af information om fælles interesser gennem mails og vedhæftede
filer

•

Facebookgrupper

Fritidsinteresser – strik
‘Jeg kan godt lide at strikke og jeg har hørt at man kan finde nye mønstre
på internettet’
•

Brug Google til at søge nye mønstre frem. Disse kan ofte printes ud.

•

Find en gruppe der også er interesseret i at strikke, så der kan deles
mønstre, og findes nye venner på nettet.

•

Tag et billede af din nye kreation og del den med venner og familie.

Fritidsinteresser - rejse
’Jeg kan godt lide at rejse, men jeg ved ikke hvor jeg skulle tage hen eller
hvordan det ville være, når jeg ankommer’
•

Brug Google til at søge efter et turistbureau eller virtuel rejseinformation
om et sted, du godt kunne tænke dig at besøge

•

Læs anmeldelser
seværdigheder

•

Brug Google Maps og Google Streetview til virtuelt at besøge stedet, og se
hvordan stedet ser ud, på nettet.

•

Brug Google til at se billeder taget af andre turister

af

destinationen,

hotellet,

restauranter

og

Fritidsinterresser - puslespil
‘Jeg kan godt lide at lægge puslespil, men jeg lægger dem hurtigt og de er
ret dyre at købe’
•

Der er hjemmesider, hvor du kan lægge puslespil på nettet.

•

Der er muligvis et debatforum, hvor du kan møde mennesker med fælles
interesser.

Rejser for handicappede
‘Jeg kan godt lide at rejse, men jeg er ikke sikker på, hvordan det ville være når
jeg ankom - jeg er ikke helt mobil, og jeg syntes det er svært at bevæge sig rundt
for tiden’
•

Find organisationer for rejsende med handicap og se hvad de kan tilbyde dig.
Der er mange på nettet

•

Læs anmeldelser af stedet, hotellet, restauranterne og seværdigheder

•

Brug Google Maps og Streetview til virtuelt at besøge stedet, så du kan se
hvordan det ser ud

•

Anmeldelser og udtalelser om tilgængelighed er meget vigtige. Læs mere end
en enkelt anmeldelse for at være sikker, så du ved, hvad du skal forvente ved
ankomsten

Søgning efter billige flybilletter
’Jeg er sikker på at jeg kan finde billigere flyafgange eller finde tidspunkter
der passer mig bedre’
•

Du kan finde flyselskaber på nettet, så du kan sammenligne priser og
afrejsetidspunkter

•

Der er også bureauer på netter, fx Opodo, Skyskanner og Expedia, der gør
det muligt at søge på flere flyselskaber på samme tid

•

Kig efter de priser og tidspunkter der passer dig bedst

•

Vær opmærksom på at du skal bruge en mailadresse for at booke på
nettet

Nysgerrighed – hvordan virker det?
‘Jeg er interesseret i at vide mere om hvordan noget virker, hvordan finder
jeg ud af mere?’
•

Søg efter og find en Wikipedia artikel og læs

•

Find YouTube videoer der kan forklare mere

•

Find fabrikantens hjemmeside og læs mere – der er ofte instruktionsbøger
på netter, der også kan downloades

•

Kig efter anmeldelser om det du vil undersøge – det kan være, der findes
et forum, der diskuterer det, og som du kan deltage i

Frustration – det virker ikke
‘Jeg har et problem med noget – det virker ikke, og der er ingen
instruktioner’
•

Find YouTube videoer der forklarer

•

Find fabrikantens hjemmeside (brug modellens nummer) – der findes ofte
instruktionsvideoer på nettet der også kan downloades

•

Kig efter anmeldelser af det ”noget” – det kan være der findes et forum
der diskuterer det, og som du kan deltage i

Shopping på nettet - dagligvarer
‘Jeg syntes det er hårdt at bære mine tunge dagligvarer hjem og selv putte dem i
bagagerummet i bilen’
•

Der er mange supermarkeder på nettet, alt efter hvilken forhandler du ønsker

•

Brug dem til alle dine indkøb, eller bare til de tunge ting, hvis du foretrækker
selv at vælge de friske varer, som eksempelvis grøntsager eller kød

•

Få det leveret til din dør (og endda pakket ud i dit køkken)

•

Du har brug for en mailadresse, og du er nødt til at have en brugerprofil hos
forhandleren

Shopping på nettet
‘Jeg har brug for en ny vaskemaskine, men jeg ved ikke hvilken jeg skal
vælge, for der er mange at vælge imellem og det bliver lidt forvirrende’
•

Brug Google anmeldelser til at læse anmeldelse af den slags vaskemaskine
du gerne vil have, og hvem der sælger den

•

Kig på forskellige sider, og tjek priser og levering: installerer de den for dig
og kan de tage den gamle med dem?

•

Derefter kan du bestille den på nettet, eller besøge forhandlerens butik.
Nu ved du, hvad du vil have og hvad du vil betale for den.

Terminologi
‘Folk omkring mig snakker altid om Facebook, og jeg ved ikke hvad det er,
men det har jeg ikke lyst til at fortælle dem’
•

Træning i brug af teknologi kan hjælpe dig med at holde dig opdateret på
hvad der sker med IT

•

Når du først har lært, hvordan du bruger internettet til at søge, kan du
fortsætte med at søge, læse nyheder, lytte til radio og se fjernsyn

•

Hold dig opdateret og vær i stand til at kommunikere

