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Hur kan studiehandledningen användas? 
Utför seniorsurfaruppdrag tillsammans! UR:s studiehandledning följer programmen i tv-serien 
Seniorsurfarna och de korta instruktiva klippen i Seniorsurfarskolan. Studiehandledningen kan användas 
i studiecirklar och andra pedagogiska situationer. Upplägget utgår från de många lustfyllda uppdrag som 
Kattis Ahlström ger de medverkande i säsong 2.  De flesta uppdrag har två delar – en grunddel och en fort-
sättningsdel. Den som är snabb kan hinna med båda medan andra, beroende på förkunskaper, fokuserar 
på det som passar bäst. Välj de uppdrag som väcker er lust! 

Lär på distans! Studiehandledningen är anpassad för att kunna användas vid distansträffar, via videomö-
ten. Det fungerar då bra att ansluta via en dator för videomötet, och använda den smarta telefonen (eller 
surfplattan) för att utföra uppdragen.

Titta på Seniorsurfarskolan! Ett förslag är att inleda träffen med att se ett 5-minutersklipp ur Seniorsur-
farskolan 2 tillsammans, därefter ta en öppningsrunda, och sedan utföra ett eller flera av uppdragen i par 
eller smågrupper. Använd alla avsnitt i Seniorsurfarskolan eller plocka ut dem som berör det ni i gruppen 
vill utforska.

Titta på tv-serien Seniorsurfarna! Ett annat möjligt sätt att använda handledningen är att titta på de 
långa tv-programmen ihop. 

Innehåll
Sid
3 HUR KAN STUDIEHANDLEDNINGEN ANVÄNDAS?
4 VARFÖR GÖR UR SENIORSURFARNA?

 AVSNITTENS TEMAN
5 INTRODUKTION – VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ? 
 Lär dig mer om den smarta telefonens grunder, internet, servrar och sökmotorer. 

9 SÄKERHET OCH FAKTAGRANSKNING  
 Lär dig mer om källkritik och faktagranskning, bluffsamtal, falska nyheter, 
 manipulerade bilder, säker e-legitimering och betalning. 

14 SOCIALISERA MED KAMERA 
 Lär dig mer om mötesplatser i sociala medier, videosamtal och appar för videomöten. 

17 INBYGGDA HJÄLPMEDEL  
 Lär dig mer om förstorad text, ljudinspelning och ljudmeddelanden, volym och    
 vibration, kameran som förstoringsglas och telefonens röststyrda assistent.

20 SPARA BILDER OCH FILMER 
  Lär dig mer om lagring av data (molntjänster), säkerhetskopiering, digitala fotoalbum   
 och videoredigering. 

21 UPPDATERA OCH FRIGÖR UTRYMME  
 Lär dig mer om systemuppdatering, programuppdatering, lagring, rensning och stänga av och  
 på telefonen med pin-kod.

25 STARTA EN STUDIECIRKEL
27 KOPPLINGEN MELLAN STUDIECIRKLAR OCH UR
28 TIPS TILL CIRKELLEDAREN 
29 OM UR, KONTAKT
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Ta samtalsrundor!
Öppningsrundan – Vad vill du testa? Dela din nyfikenhet och eventuellt motstånd.
Avslutningsrundan – Vad tar du med dig och fortsätter med, och när får du nytta av det? 

De sex avsnittens olika teman är:
 1. Introduktion: Vad är du nyfiken på?
 2. Säkerhet och faktagranskning
 3. Socialisera med kamera
 4. Inbyggda hjälpmedel
 5. Lagra bilder och filmer
 6.  Uppdatera och frigör utrymme

Skaffa digitala erfarenheter och ta del av sociala normer. Målet med studiehandledningen är att 
inspirera till gemensamma minnesvärda digitala erfarenheter och öka förmågan att navigera i samhället. 
Studiehandledningen tar fasta på nyfikenhet såväl som motstånd mot teknik och digitala verktyg, samt på 
det pedagogiska värdet med att ta del av sociala normer och koder som finns på olika platser i den digitala 
världen. Studiehandledningen är däremot inte en instruktionsmanual för den mjuk- och hårdvara som 
används i programmen, även om hänvisningar till sådana guider återfinns i studiehandledningen.

Extra fokus på säkerhet och att använda telefonens kamera. Frågor om säkerhet och integritet är 
viktiga för många. Därför har UR i studiehandledningen valt att ge särskilt utrymme åt källkritik och tips 
som rustar en mot bedrägerier samt tränar förmågan att navigera på internet bland ord, bilder och filmer. 
Studiehandledningen bidrar även med extra uppdrag för den som ska lära sig filma och redigera, då det 
kan vara ett pedagogiskt sett krävande moment, och särskilt utmanande att hinna med.

Varför gör UR Seniorsurfarna säsong 2? 
Digital delaktighet har blivit allt viktigare eftersom tekniken kan hjälpa till att bryta ofrivillig ensamhet 
och isolering. Idag finns möjligheter att göra ärenden, roa sig och kommunicera med nära och kära på 
nätet. Men många äldre upplever att det är mycket att sätta sig in i och svårt att hänga med. Seniorsurfarna 
vill inspirera den som inte är så van vid den digitala tekniken att våga testa och pröva. 

Vilka är med och vad handlar serien om? 
I programserien bjuder några av Sveriges mest folkkära personer på sig själva och sin digitala okunskap. 
2021 års seniorsurfarklass består av Siw Malmkvist, Arja Saijonmaa, Carl Jan Grankvist och Johan Ra-
baeus. På ett veckolångt träningsläger har de fullt fokus på digitala färdigheter. Kattis Ahlström är, precis 
som förra säsongen, vägvisare och inspiratör. Seniorsurfarna vill inspirera fler att våga ge sig på ny teknik. 

Vad är tanken med Seniorsurfarskolans korta klipp? 
I Seniorsurfarskolan ger Kattis Ahlström konkreta tips på hur du kan ta dig fram i teknikdjungeln genom 
tydliga exempel och steg- för-steg-instruktioner. De sex 5-minutersklippen fungerar bra som inledning 
eller avslutning på en pedagogisk situation.
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 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 1: Datorer och internet – hur funkar det?  (5 min)
Kattis förklarar vad en dator är och hur internet fungerar. Vad är en server och en sökmotor?  
Och hur söker du på internet? 

 SAMTALA  
Öppningsrunda
Finns det funktioner i din smarta telefonen som du använder med regelbundenhet? Berätta varför den 
funktionen är viktig för dig i din vardag. Vad av det Kattis går igenom vill du lära dig mer om? 

_______________________________________________________________________________

1. INTRODUKTION 
– VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ?

LÄR DIG MER OM
Den smarta telefonens grunder, internet, 
servrar, sökmotorer.Klicka här!

Seniorsurfarskolan avsnitt 1 på UR Play

VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ? 

Laugh Out Loud

e-posta
swisha

googla eller via annan sökmotor 
hitta information på internet

ringa

ta en selfie
En sån här 

[mobil] underlättar 
de allra flesta människors 
vardag: apoteket, banken, 

nyheter, vänner. Allt 
finns ju i den här lilla.

 Kattis

emoji

Sida 5  (av 29)

https://urplay.se/program/220653-seniorsurfarskolan-datorer-och-internet-hur-funkar-det


Sida 6  (av 28)

1. INTRODUKTION – VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ?

1. Undersök kunskapsnivån, ta hjälp av varandra! 
GRUND
1.  Ring och spara varandras nummer i ”Kontakter”.
2.  E-posta varandra.
3.  Swisha en krona till varandra.
4.  Sök på internet.
5.  Ta en selfie eller en groupie.
6.  Föklara begreppen ”LOL” och ”spamma”.

 FORTSÄTT
7.  Välj en känsla och uttryck den i ett självporträtt/ 
 selfie-foto. Lägg till en emoji* som gestaltar  
 känslan. Sms:a eller e-posta bilden till cirkelledaren.

2. Imitera Siwan, Carl Jan, Johan eller Arja!

GRUND
1.  Välj en av de medverkande kändisarna. 
2. Sök fram ett videoklipp med den personen. Sök på internet. 
3. Välj videoklipp ur vilket du bestämmer dig för ett moment att imitera. Det kan vara   
 så kort som endast en vald mening. 
4. Öppna kamera-appen: 
  – Välj video.
 – Tryck på rec-knappen.
 – Imitera vald kändis.
 – Tryck på rec-knappen igen för att sluta filma. 
 – Titta igenom din filmade imitation. När du är nöjd, sänd som sms till cirkelledaren. 

FORTSÄTT
6. Titta tillsammans på alla deltagares filmer (från cirkelledarens enhet). Gissa vem som  
 gestaltas. 
7. Ladda ner en videoredigeringsapp eller använd den smarta telefonens inbyggda 
 redigeringsverktyg: Välj ”Bilder” + ”Ändra”. Under klippet finns pilar där du trimmar 
 längden på klippet.

* En emoji förmedlar en känsloyttring eller kompletterar skriven text med en teckenkodad bild. Emojis finns bland annat som ansiktsuttryck, 
gester, väder och djur. Emojis har sitt ursprung i smileys, ansiktsliknande humörsymboler, som spreds via datornätverk under det sena 1900-talet. 
Emojis kommer från Japan och har spridits internationellt via bland annat sociala medier och smarta telefoner sedan tidigt 2010-tal.

Välj seniorsurfaruppdrag
  GÖRA
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1. INTRODUKTION – VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ?

 SAMTALA 
Avslutningsrunda  
Vad av det ni gått igenom vill du fortsätta med och när kommer du ha nytta av det?  Diskutera 
motstånd och eventuella irritationsmoment. Fick något dig att kasta iväg telefonen?

 TITTA MER
Seniorsurfarna avsnitt 1: Våga ge sig in i något nytt (28 min) 
I första avsnittet anländer seniorsurfarna till träningslägret där Kattis direkt drar igång med ett 
kunskapstest. Alla klarar att ringa på sina telefoner men redan vid nästa uppgift, att e-posta, kör 
det ihop sig. Carl Jan har aldrig e-postat eller skickat sms. Johan har inget tålamod och kastar 
telefonen när det inte funkar. Arja är skeptisk mot det mesta. Entusiastiska Siw är klassens stjärna 
och briljerar med både emojis och e-post. Efter testet får de en första uppgift; att googla och 
sedan filma varandra. Något som visar sig kräva både kreativitet och tålamod. 

APPAR som används i avsnitt 1 
• Swish 
• Google 

Jag kan ingenting. 
Jag tror liksom att jag är här för 

att jag är ett bra exempel. Inte bara för 
att jag inte vet något men också därför 

att jag har ett motstånd. Jag vill inte 
sjunka in i den här virtuella världen, 

helt och hållet...
 

...jag är en digital idiot som 
inte ens har velat lära mig det 

digitala. Det är svårt att starta i en 
värld där alla andra kan och du är 

en idiot. Då är jag inte riktigt 
motiverad ärligt talat.

Arja

Klicka på bilden för att komma 
till Seniorsurfarna avsnitt 1

https://urplay.se/program/219714-seniorsurfarna-vaga-ge-sig-in-i-nagot-nytt
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1. INTRODUKTION – VAD ÄR DU NYFIKEN PÅ?

BAKGRUND OM INTERNET 
Idéerna bakom nätverkssamhället kallas ibland cybernetics, och bygger på system för kommunikation, kontroll 
och återkoppling av information. Idéerna populariserades i boken ”Cybernetics: or Control and Communication 
in the Animal and the Machine”, från 1948 av matematikern Norbert Weiner. Han arbetade på amerikanska 
National Defense Research Committee, där de första praktiska digitala nätverksexperimenten utvecklades och 
finansierades med militära medel. Syftet var att upptäcka och omedelbart agera på sovjetiska missilangrepp 
med motanfall, enligt strategin Mutual Assured Destruction (MAD). Amerikanskt luftrum bevakades med hjälp 
av många datorer som tillsammans övervakade landets territoriella gränser och kommunicerade genom att 
skicka feedback till varandra. Tekniken att koppla ihop datorer och idéerna om återkoppling av information blev 
successivt tillgängliga för forskare vid universitet som MIT (Massachusetts Institute of Technology), där Weiner 
blev professor.

Forskargruppen ARPA (Advanced Research Project Agency) blev de första att lyckas koppla samman datorer i 
ett nätverk. Den 29 oktober 1969 lyckades Charley Kline på UCLA (University of California, Los Angeles) logga in 
på Bill Duvalls dator på Stanford University. Bills dator kraschade efter att Charley skrivit två bokstäver, så det 
första meddelandet som skickades mellan två datorer blev bara ”lo”. Men lite senare samma kväll lyckades 
Charley skriva hela ordet ”login” och logga in på Bills dator. 

Sverige anslöt till nätverket 1983, samma år som man lämnade ARPANET och gick över till det nya systemet 
med IP (Internet protocol)-adresser och TCP (Transmission Control Protocol). Det vi idag kallar internet. I början 
användes telefonjacket för att ansluta till internet, då gick det inte prata i telefon och använda internet samtidigt. 
Nu, med bredband och fiber, går det snabbare att skicka data.

TIDSLINJE – Digitalisering
1840-tal: Ada Lovelace skriver världens  
 första algoritm för Charles Babbages 
 analysmaskin.
1940-tal:  Första datorerna kommer.
1950-tal:  Första svenska datorerna, BARK och BESK  
 och SMIL. Sputnik 1 skjuts upp av Sovjetunionen.
1960-tal:  Industri-robotar, ARPANET.
1970-tal:  Voyager 1 lämnar jorden. 
1980-tal:  Datorer i hemmen.
1990-tal: Internet i hemmen.
2000-tal:  Wifi hemma, Touch-screen i hemmen.
2010-tal:  Smarta telefoner, programmering i skolan, små
 robotar i hemmen. 
2020-tal:  Vi får se!

Klicka här för att lyssna på 
Bildningsbyrån om Ada Lovelace 
(28 min) på UR Play.

https://urplay.se/program/210755-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-ada-lovelace-den-forsta-datakoden


LÄR DIG MER OM
Källkritik och faktagranskning, bluffsamtal, 
falska nyheter, manipulerade bilder, 
säker e-legitimering och betalning.

Klicka här!
Seniorsurfarskolan 2 på UR Play

2. SÄKERHET OCH 
FAKTAGRANSKNING

Kom ihåg att det är 
människor som luras med 
hjälp av tekniken och inte 

själva tekniken.
 Kattis

 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 2: Är internet säkert? (5 min)
Kattis går igenom vad som är viktigt att tänka på för att kunna handla och betala säkert på nätet.  
Hon går också igenom vad falska nyheter är och ger tips på hur du undviker att bli lurad.  

 SAMTALA 
Öppningsrunda
Vad av det Kattis går igenom vill du lära dig mer om? Diskutera tankar och funderingar.

Vad är algoritmer?
Algoritmer är datorprogrammens inkodade instruktioner för hur problem ska lösas och givna mål uppnås. 
De används i sökmotorer som till exempel Google för att ta fram ett urval sökträffar, ur den oöverskådligt stora 
mängden information som människor skapat tillsammans på internet. Algoritmer används också av sociala 
medier för att ta fram ett urval av inlägg i användarnas flöden, samt för att strategiskt placera reklamannonser.

Klicka här! UR Play:
Vi förklarar digitala begrepp 
(2019, 20 avsnitt x 1 min)
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2. SÄKERHET OCH FAKTAGRANSKNING     

Välj seniorsurfaruppdrag

1. Hitta svaren på frågorna!

DET ÄR SANT ATT ARJA
ställde upp i EU-valet för finskt folkeparti, men hur många platser i det finska parlamentet 
har partiet idag?

DET ÄR SANT ATT CARL JAN
kysst Greta Garbos hand, men till vem skrev hon  kärleksbrev som offentliggjordes 2005?

DET ÄR SANT ATT SIW
kysst Tommy och Annikas pappa, men hur många år har de varit ett par, Siw och Fredrik?

DET ÄR SANT ATT 
Tommy Körberg, Claes Malmberg och Mats Ronander ville köpa loss  
Johan Rabaeus från Stockholms stadsteater för 100 000 sek, men varför?

2. Ta reda på vad som finns om er själva på internet!
   

GRUND
1. Dela upp er i par. 
2. Bestäm vem ni ska googla på, till exempel er själva, barn, vänner, släktingar.
3. Sök båda två på samma person, från varsin dator/smart telefon.
4. Jämför era sökträffar och diskutera resultaten! Vilka källor på internet uppfattar ni som  
 tillförlitliga?

FORTSÄTT
Fortsätt söka efter samma information som i grunduppdraget, men nu i ”anonymt läge”.

5. Beroende på vilken sorts enhet du söker från – dator (PC eller Mac), smart 
 telefon (Android eller iPhone) eller surfplatta kallas det anonyma läget olika saker, till   
 exempel inkognito eller privat läge. Ta reda på vad det heter på din enhet. 
6. Jämför dina resultat med din tidigare sökning.
7. Sök igen via dessa olika sökmotorer Bing, Duckduckgo och Startpage. 
8. Jämför sökningen från olika sökmotorer, till exempel Google, Duckduckgo eller    
 Startpage. 

DISKUTERA
Insamlandet och analysen av stora volymer data om internetanvändarnas beteenden ökar. 
Vad ser du för potential och risker? Hur ser ekonomin kring användarbeteenden på internet ut?

  GÖRA

Kolla om 
samma uppgift finns 
hos flera olika källor.

Kattis 
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2. SÄKERHET OCH FAKTAGRANSKNING     

Nyfiken på fördjupning om säkerhet på internet? 
Titta på UR Samtidens samtalsserie Försök inte lura mig. 
Arrangör: Polisens nationella bedrägericenter. 

I avsnittet ”Telefonbedrägerier” berättar bland andra Birgitta Jonsson, 
aktiv i föreningen Seniornet, om hur det gick till när hon blev uppringd av 
bedragare som ville åt hennes pengar. 

Birgitta Jonsson: ”Ifall du undviker 
att lämna ifrån dig koder och BankID är du säker på internet.”

3 tips från Polisens nationella bedrägericenter
1.  Om någon oväntat kontaktar dig ska du inte legitimera dig 
 eller lämna ifrån dig koder till din bankdosa. 
2.  Se din e-legitimation (BankID) och din säkerhetsdosa som ett pass.
3.  Banken behöver aldrig din hjälp för att stoppa ett pågående bedrägeri. 
 Dessutom efterfrågar polisen aldrig att du legitimerar dig.

Privatekonom Ingela Gabrielsson: ”Kontakta banken direkt om du blivit 
utsatt för bedrägeri och blivit av med pengar. Om du inte bedöms ha rätt att få tillbaka 
pengarna från din bank, orka löpa linan ut och anmäl i så fall till Allmänna 
reklamationsnämnden. Deras beslut kan vara ett annat än bankens”.

 TITTA MER
Nyfiken på fördjupning om hur digitaliseringen påverkat 
världen, demokratin och våra vanor?  
Titta på de korta klippen i UR:s Vår digitala planet i fokus: 
DeepFakes, Diskriminerande algoritmer, Camebridge Analytica-
skandalen, Nättroll och näthat, Nätmobbning,  Nätporr och 
Influencers.

 TITTA MER 

Klicka här! UR Play:
Försök inte lura mig
(2020, 3 avsnitt x 28 min)

Klicka här! UR Play:
Vår digitala planet i fokus
(2020, 7 avsnitt x 10 min)

Var inte artig, 
träna på att bara lägga på

 luren för att skydda dig, ifall 
du misstänker att det är ett 

telefonbedrägeri.
Ingela Gabrielsson

Se ditt BankID 
som din dörrnyckel. 

Ifall du inte lämnar ifrån 
dig nyckeln är du säker 

i ditt hem.
Birgitta Jonsson

https://urplay.se/program/218895-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig-telefonbedragerierrosa
https://urplay.se/serie/216101-var-digitala-planet-i-fokus
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2. SÄKERHET OCH FAKTAGRANSKNING     

2021 fanns 2 miljarder webbplatser i världen.

’’ 

Det stora problemet och den stora utmaningen 
idag, när det kommer till kunskap, är att skilja agnarna 
från vetet. Att skilja de användbara bitarna, som är 
relativt få, från ett hav av fullständigt oanvändbar och 
onödig information. ’’Zygmunt Bauman, polsk sociolog och filosof

Från UR:s tv-serie Lärandets idéhistoria 

MIK (medie- och informationskunnighet)
MIK likställs ofta med begreppen källkritik och källtillit men begreppet är betydligt vidare än så. Gemensamt 
för flertalet definitioner av MIK är ett antal grundelement som tillgång till medier, förmåga att navigera och ut-
trycka sig/skapa innehåll, förmåga att analysera och kritiskt värdera, och att agera som samhällsmedborgare. 
Personligt ansvar, omdöme och etik kan inte nog betonas. 

MIK är inget entydigt begrepp; det hör hemma i en ständigt pågående process. Sammanfattningsvis förväntas 
MIK, ett demokratiperspektiv, åstadkomma:

• kunskap och insikt om innebörden av yttrandefrihet som en mänsklig och medborgerlig rättighet och   
dess relation till medier och andra innehållsleverantörer på internet

• förståelse för komplexiteten i mediemiljön, förstå mediernas och andra innehållsleverantörers roll och   
funktion i ett demokratiskt samhälle

• kunskap om tekniken/mekanismerna för skapande och distribution

• kunskap och insikt om förhärskande normer som formar vår syn på människan, t ex kön och könsidentiteter

• medvetenhet och kritiskt förhållningssätt om hur uppfattningar, åsikter och fördomar formas i och av   
medier och andra innehållsleverantörer på internet

• förmåga att kritiskt utvärdera ord, text och bild i medier och i annat innehåll på internet med tanke på   

trovärdighet, syften, möjligheter, risker, etc

• förmåga att interagera med medier och andra innehållsleverantörer på internet för yttrandefrihet, jämställd-
het, jämlikhet, demokratiskt deltagande, interkulturell dialog, personlig utveckling, etc

Källa: Ulla Carlsson,  professor, UNESCO Chair on Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, 
JMG, Göteborgs universitet.

Klicka här! UR Play:
Lärandets idéhistoria
(2017, 6 avsnitt x 30 min)

https://urplay.se/program/176736-larandets-idehistoria-vad-ar-kunskap
https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna
https://urplay.se/program/176736-larandets-idehistoria-vad-ar-kunskap
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2. SÄKERHET OCH FAKTAGRANSKNING     

APPAR som används i avsnitt 2

• Google    • Facebook    • Swish    • BankID 

 SAMTALA 
Avslutningsrunda
Vad av det ni gått igenom tar ni med er och vad kan vara användbart framåt? Hur påverkas vi och 
samhället av att digital pengaöverföring alltid kräver legitimering? Och att det är banken, istället 
för polismyndigheten, som utfärdar digitala id-handlingar? Finns det enligt er en tystnadskultur 
kring bedrägerier - hur, varför och vad göra? 

 TITTA MER 
Seniorsurfarna avsnitt 2: Vem kan man lita på? (28 min)
Andra avsnittet av Seniorsurfarna handlar om säkerhet på nätet.  E-legitimation och betalning 
över nätet, är det verkligen säkert? Vågar seniorerna börja handla med Swish? Och kan man verk-
ligen lita på sådant som skrivs på internet? För Arja, som är skeptisk till det mesta, börjar dagen 
med ett obehagligt samtal. Därefter ska sanningen googlas fram: Har Carl Jan kysst både Greta 
Garbo och Gunilla Persson? Hur lyckades Siw chocka tyska folket? Och varför försökte Claes 
Malmberg köpa Johan Rabaeus? 

Klicka på bilden för att komma
till Seniorsurfarna avsnitt 2

https://urplay.se/program/219713-seniorsurfarna-vem-kan-man-lita-pa


 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 3: Social  på distans (5 min)
Kattis tipsar om hur man kan umgås med nära och kära genom videosamtal. Hon går  
igenom vilka appar som finns både för samtal på tu man hand och i grupp. 

 SAMTALA 
Öppningsrunda
Vad av det Kattis går igenom vill du utforska?

3. SOCIALISERA 
MED KAMERA

LÄR DIG MER OM
Mötesplatser i sociala medier,  
videosamtal, appar för videomöten.Klicka här! 

Seniorsurfarskolan 3 på UR Play

Jag är översocialiserad. 
Jag är så trött på alla sociala 

kontakter. När man blir äldre räcker 
det med de kontakter man redan har. Nej, 

jag är mest intresserad av Svenska  
Dagbladets dödsannonser. 

 Carl Jan  
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3. SOCIALISERA MED KAMERA     

1. Fota och samla bilder i en skattjakt*
Du tränar din blick och att använda kameran som redskap.

GRUND
1.  Ta fem bilder på trianglar med den smarta telefonens kamera. 
2.  Titta på dem och välj en bild du är nöjd med.
3.  Visa för gruppen. Förundras över hur olika bilderna är, även de som har samma motiv. 

FORTSÄTT
4.  Skattjakten går att variera i oändlighet. Leta till exempel efter röda saker, saker som   
 börjar på B, och så vidare. Vad ni än vill tematisera.
5.  Undersök Bilder-appens redigeringsmöjligheter genom att testa dess olika knappar.

2. Filma ett unikt ögonblick*
Du tränar att avläsa en situation och att kunna trycka på knappen i rätt ögonblick. Du tränar 
också teknik, motorik och att lära känna din kamera.

Välj ut något som bara kan hända en gång, till exempel:
– en läskbomb (kolsyrad dryck i en 1,5 liters petflaska och en menthos-godis) 
– ett ägg som krossas 
– ett torn av klossar som rasar.

Steg för steg
1.   Cirkelledaren gör sig beredd att utföra det unika ögonblicket.
2.   Alla väljer var de ska stå med sin kamera. 
3.   Cirkelledaren ger startsignal och utför det unika; alla gör sig redo.
4.   Alla tar varsin stillbild. 
5.   Diskutera bilderna – fokus är på bilden och hur den togs – inte på vem som klarade   
 eller inte klarade uppgiften. 

*De här och fler kameraövningar hittar du på Forum för visuell praktiks hemsida.

Välj seniorsurfaruppdrag
  GÖRA
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3. SOCIALISERA MED KAMERA     

APPAR som används i avsnitt 3 

• WhatsApp 
• Zoom 
• Video Editor (för filmredigeringen)

 SAMTALA 
Avslutningsrunda
Vad av det ni gått igenom tar du med dig och vad känns användbart framåt?

 TITTA MER
Seniorsurfarna avsnitt 3: Socialt på distans (28 min) 
Tredje avsnittet handlar om videosamtal, något som blivit viktigt för många särskilt under pan-
demin när man vill kunna se sina nära och kära trots att man inte kan träffas som vanligt. 
Seniorsurfarna från förra året ska kontaktas av årets surfare. Kommer Björn Hellberg ens att 
kunna svara när det ringer? Hur ska Arja och Johan klara av att bota Claes Malmbergs ko-
skräck? Och kommer Carl Jans sekreterare att få mindre att göra nu när Carl Jan får lära sig 
knep som gör det lättare för honom att skicka textmeddelanden och e-posta. 

Klicka på bilden för att 
komma till Seniorsurfarna 

avsnitt 3 på UR Play

https://urplay.se/program/219712-seniorsurfarna-socialt-pa-distans


 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 4 - Smarta funktioner i smarta telefoner  (5 min)
Kattis visar hur du kan e-posta och skicka textmeddelanden genom att prata in det du vill 
säga. Hon visar också flera andra hjälpmedel som finns i smarta telefoner. Du får exempelvis 
tips på hur du kan förstora texten och öka volymen på ringsignalen. 

 SAMTALA 
Öppningsrunda
Vad vill du testa och lära dig mer om?

4. INBYGGDA HJÄLPMEDEL

LÄR DIG MER OM
Förstorad text, ljudinspelningar och ljudmed-
delanden, volym och vibration, kameran som 
förstoringsglas, telefonens röststyrda 
Assistenten/Siri.

Klicka här! 
Seniorsurfarskolan 4 på UR Play
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4. INBYGGDA HJÄLPMEDEL     

1. Tala in ljudmeddelande: Läs in en dikt!

GRUND
1.  Bestäm dig för en dikt du kan utantill eller improvisera fram en.
2.  Bestäm en person inlagd bland dina kontakter att skicka ljudmeddelandet till.
3.  Hitta ikonen för ”Meddelanden”. Välj den person som ska mottaga meddelandet. 
4.  Hitta ikonen att trycka på för att spela in ett röstmeddelande.
5.  Håll inne knappen (ofta en mikrofon) och tala in dikten.
6.  Läs upp dikten medan du spelar in genom att trycka på mikrofon- 
 ikonen i meddelande-vyn.
7.  Skicka iväg till vald person som sms eller e-post.

FORTSÄTT
8. Möts i videomöte och lyssna tillsammans på alla ljudmeddelanden. 

2. Ta hjälp av Assistenten/Siri!
Beroende på operativsystem – be Assistenten (Android)  
eller Siri (iPhone):

1. Ta reda på vägbeskrivningen från dig till Gävle.
2. Ställ in telefonens timer på 35 sekunder.
3. Tänd och släck telefonens ficklampa.

3. Räkna dina steg!
1. Gå till Inställningar, välj app Hälsa eller ladda ned en stegräknar-app från Google   
 Play butik/App Store.
2.  Sätt på stegräknaren.
3.  Läs av hur många steg du tagit i och med avslutningsrundan.

Det har att göra 
med hur man säger det. 
Det verkar viktigt med 

pauseringarna. 
Johan

Välj seniorsurfaruppdrag
  GÖRA

När Siri inte svarar Arja
Dialekter, brytningar och utseenden läses av olika effektivt av de smarta telefonerna. Att styra den smarta tele-
fonen med rösten eller kameraavläsning möjliggörs av dataprogrammens (apparnas) algoritmer. Dessa har pro-
grammerats av människor som bär på normer och förförståelse. Lär dig mer om det sambandet i UR:s videoklipp 
”Diskriminerande algoritmer” (2020, 10 min) på UR Play.

https://urplay.se/program/216098-var-digitala-planet-i-fokus-diskriminerande-algoritmer
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4. INBYGGDA HJÄLPMEDEL     

APPAR som används i avsnitt 4
• Aipoly Vision (appen som säger vad telefonen riktas emot) 
• Facebook (Facebookgrupp) 
• Snapchat  (där du kan kläs ut till påskkärring, kattunge med mera)

 SAMTALA
Avslutningsrunda
Vad av det ni testat vill du fortsätta med och när kommer du ha nytta av det? Hur många steg har 
du tagit?

 TITTA MER
Se hela tv-avsnitt 4 – Teknik för alla (28 min)
I fjärde avsnittet av Seniorsurfarna är det dags att använda telefonerna som hjälpmedel för syn, 
hörsel, fumliga fingrar eller om man bara har lite dåligt tålamod. I telefonen finns redan olika an-
vändbara hjälpmedel. Dessutom finns det flera appar som seniorsurfarna får pröva på.  Carl Jan får 
komplimanger av en app. Johans telefon börjar plötsligt prata franska. Kommer Arjas app att göra 
som hon vill när hon pratar finska med den? Och vad får den annars så entusiastiska Siw att svära så 
mycket att telefonen blir förolämpad? 

Klicka på bilden för att komma 
till Seniorsurfarna avsnitt 4 på 

UR Play

https://urplay.se/program/219709-seniorsurfarna-teknik-for-alla


Hur många bilder kan 
man ha i molnet? Hur mycket har jag 
i molnet och hur får jag tag på dem? 

Det är för mig en gåta, faktiskt.
Siw 

 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 5: Bilder och filmer (5 min)
Kattis berättar hur du sparar bilder och filmer i lagringsutrymmen som kallas moln. Du får också tips på 
hur du på ett lätt sätt kan samla bilder till ett fotoalbum. Dessutom visar Kattis hur det går till att redige-
ra en film med hjälp av olika appar. 

 SAMTALA
Öppningsrunda
Vad vill du testa och lära dig mer om? Hur förvarar och organiserar du dina bilder idag?

5. SPARA BILDER  
OCH FILMER

LÄR DIG MER OM
Lagring av data (molntjänster), säkerhetskopiering, 
digitala fotoalbum och videoredigering.

Klicka här! 
Seniorsurfarskolan 5 på UR Play
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5. SPARA BILDER OCH FILMER     

1. Se varandra på kartan med hjälp av telefonens GPS!
GRUND
1. Godkänn tillfälligt i telefonens Inställningar: Hitta min mobila enhet/Hitta min iPhone.
2. Ställ in för att kunna se varandras telefonpositioner. 

FORTSÄTT
Fota av den smarta telefonens skärm (kallas skärmdump, eller screen shot på engelska) 
och sms:a ledaren ett foto på de andra personernas platser på karta. 
3.    Håll inne en volymknapp och hemknappen samtidigt.
4.    Hitta den tagna skärmdumpen bland “Bilder” på telefonen.
5. Välj bilden och sänd den som meddelande eller e-post.
6. Diskutera eventuellt motstånd eller irritationsmoment i övningen angående att navigera  
 med hjälp av GPS-koordinatorer?

DISKUTERA
Övervakning i relation till trygghet - hur ser du på det? 

2. Följ en instruktionsvideo!
”Tutorial” är engelska för instruktion, handledning.

GRUND
1. Alla väljer varsin instruktionsvideo från till exempel YouTube – för recept,  
 dans, dataprogram, måleri – vad än man är sugen på!
2. Titta tillsammans på varandras valda videoklipp genom att dela skärm  
 eller sms:a/e-posta länken till vald person i  gruppen.

FORTSÄTT
3. Dokumentera när du följer instruktionerna i den valda videon genom 
 den smarta telefonens kamera: Filma dig själva i cirka 30 sekunder. 
4. Titta igenom filmklippet som du hittar i ”Bilder”-appen.
5. Skicka som meddelande eller e-post exempelvis till cirkelledaren. 
 Titta på era filmer tillsammans från den personens dator via delad 
 skärm i videomötet.

Välj seniorsurfaruppdrag
  GÖRA
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5. SPARA BILDER OCH FILMER     

APPAR som används i avsnitt 5

• Kalender (namnet i Google Playbutiken/App Store) 
• Hälsa och Google Fitness (inklusive stegräknaren som finns där) 
• Hitta min iPhone 
• Swish 
• YouTube 

 SAMTALA
Avslutningsrunda
Vad vill du fortsätta med och när kommer du ha nytta av det? 

 TITTA MER
Seniorsurfarna avsnitt 5: En enklare vardag (28 min)
Femte avsnittet handlar om att förenkla vardagen med tekniken. Går det att få plats med gymmet, 
kokboken, kartan, almanackan, plånboken, akvarellkursen och restaurangen i den lilla telefonen 
eller surfplattan? Varför är Carl Jan så bra på att bli borttappad? Och varför är Siw så arg för att 
Carl Jan är svårhittad? Johan Rabaeus får de andra deltagarna att svänga ordentligt på höfterna 
under ett zumbapass. Arja sparar inte på sockret när det ska göras pannkakstårta. Dessutom: Siw 
upptäcker QR-koden.  

Klicka på bilden för att komma 
till Seniorsurfarna avsnitt 5 på 

UR Play

https://urplay.se/program/219711-seniorsurfarna-en-enklare-vardag


 TITTA
Seniorsurfarskolan avsnitt 6: Tips för att din smarta telefon ska fungera bra (5 min)
Kattis förklarar hur du sköter din telefon så att den fungerar bra. Hon visar hur du   
raderar, rensar och uppdaterar telefonen och olika appar. 
 

 SAMTALA
Öppningsrunda 
Vad har du lärt dig? Vad vill du träna mer på? 

6. UPPDATERA OCH 
FRIGÖR UTRYMME
+ examensprov!

LÄR DIG MER OM
Systemuppdatering, programuppdatering, lagring, 
rensning, stänga av och på telefonen med pin-kod.

Klicka här! 
Seniorsurfarskolan 6 på UR Play

Fördjupning om datastorlek och lagring
Den smarta telefonen har ett lagringsutrymme på till exempel 
16 eller 64 gigabyte (förkortat GB). Det är ett mått för mäng-
den data som överförs eller lagras. Den smarta telefonen har 
också ett arbetsminne (RAM, Random Access Memory) som 
förnyas när du stänger av och startar om telefonen. I Seni-
orsurfarskolan avsnitt 6 föreslås att säkerhetskopiera bilder 
och filmer på den smarta telefonen till ett lagringsutrymme 
på internet (molntjänst hos något av företagen Apple, Google 
eller Dropbox). Det går lika bra att införskaffa en egen extern 
hårddisk och kopiera över och spara där. Som referens upptar 
1-minut film från en smart telefon cirka 60 MB:s utrymme.

1 TB (Terabyte) =  ca 1000 GB
1 GB  (Gigabyte) =  ca 1000 MB
1 MB  (Megabyte)  =  ca 1000 KB
1 KB  (Kilobyte) = 1024 BYTES

1 BYTE är 8 BITS och 1 BIT har värdet 1 eller 0.
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6. UPPDATERA OCH FRIGÖR UTRYMME 

1. Repetera aktiviteter från tidigare avsnitt 
Genomförs med fördel via er egen digitala tipsrunda
1. Ta en groupie.
2. Swisha.
3. Sök på internet (till exempel via Google).
4. Använd en virtuell assistent (appen Assistenten alternativt Siri).
5. Sök efter en plats (i programmet: Google Earth).

2. Gör en livesändning (livestreaming)
Gå först tillsammans igenom frågor som ansvarig utgivare, etik och vilka sändningen ska 
finnas tillgänglig för på internet i efterhand.

GRUND
1. Kontrollera att din uppkoppling är stabil.
2. Välj plattform att sända från. I programmet används Facebook, och där startas 
 sändningen genom att välja ”live”.
3. Filma med den smarta telefonens kamera i liggande läge, inte stående bild.
4. SÄND! Men gör gärna ett test först, då kan du välja att sända till bara dig själv. 

FORTSÄTT
5. Spara din sändning. Den kan förslagsvis ligga kvar på din facebook-sida så kan dina   
 följare titta i efterhand.

3. Examensprov – förklara begreppen
Utgå från de digitala funktioner som an-
vänds i finalavsnittets examensprov och 
ta reda på om du själv, med egna ord, kan 
förklara begreppen i tankebubblan. 
Repetera de ord som du är osäker på 
genom att utforska de funktionerna vidare!

digital kalender

surfSwish

groupie

videosamtal

scanna

streaming

sms digital
app

Siri
internet

mejla

internet

QR-kod

livestreama

Välj seniorsurfaruppdrag
  GÖRA
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6. UPPDATERA OCH FRIGÖR UTRYMME 

APPAR som används i avsnitt 6
• Tipsrundan 
• Google Earth 
• Swish 
• Facebook (Facebookgrupp i både tipsrundan och när de livestreamar) 
• Whats App (Johan under examensmiddagen) 

 SAMTALA
Avslutningsrunda
Vad har du lärt dig? Vad vill du fortsätta använda i din vardag? 

  TITTA MER 
Seniorsurfarna avsnitt 6: Examensprov (28 min)
I säsongens sista avsnitt är det dags för examensprov för årets seniorsurfare. Nu är det upp till 
bevis för Arja Saijonmaa, Carl Jan Grankvist, Siw Malmkvist och Johan Rabaeus. Vad har de lärt 
sig på träningslägret? Har Arja äntligen blivit vän med Mr. och Mrs. App – eller är hon fortfaran-
de skeptisk till allt? Vad har en kossa och en groupie med Siw och Carl Jans examen att göra?  Och 
blir Johan godkänd trots att han smiter ifrån avslutningen? 

Klicka på bilden för att komma 
till Seniorsurfarna avsnitt 6 på 

UR Play

https://urplay.se/program/219715-seniorsurfarna-examensprov


Starta en studiecirkel

En grupp bestående av minst tre personer, alla över 13 år, som lär tillsammans vid minst tre tillfällen (digitalt 
eller fysiskt) kan starta en studiecirkel om valfritt ämne och registrera den hos ett av de tio studieförbunden. Mer 
information om hjälp och stöd finns hos studieförbunden. Klicka på respektive studieförbunds logga nedan, för att 
komma till respektive hemsida. Ta där del av tips för lyckade distanscirklar och läsa mer om hur ni kommer 
igång. En annan möjlighet är att vända sig direkt till en medlemsförening eller närmaste bibliotek.

ABF
ABFs information om verktyg, metoder, rapportering och checklista för digitala cirklar  
https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-halland/coronatider/guider-och-material/guide-digi-
tal-folkbildning/digitala-studiecirklar/

Bilda
https://www.bilda.nu/cirkelledare/att-vara-ledare-pa-distans/

Folkuniversitet
https://www.folkuniversitetet.se/studiecirklar-och-samarbeten/folkbildning-distans/ 

Ibn rushd
Ibn rushd  https://www.ibnrushd.se/digitala-verktyg/studiecirkel-distans/digitalt-sc-tips/ 

Studieförbundet Vuxenskolan
https://www.sv.se/cirkelledare/material-metoder-och-tips/digitala-verktyg/

Kulturens
https://www.kulturens.se/digitala-tjanster-foreningar/

Medborgarskolan
https://www.medborgarskolan.se/om-medborgarskolan/ortssidor/medborgarskolan-stockholm/
starta-en-karantancirkel-distans/?gclid=EAIaIQobChMIt_z4tIC37gIV1RB7Ch1nUAeaEAMYASAAEg-
LCM_D_BwE

NBV 
https://www.nbv.se/for-cirkelledare/Inspiration/guide-sa-enkelt-ar-det-att-starta-en-digital-studiecirkel/

Sensus 
https://digitalaverktyg.sensus.se/kategori/cirkel-kurs-utbildning 

Studiefrämjandet 
https://www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/tips-for-digitala-moten/

Internetstiftelsen
https://internetstiftelsen.se/nyheter/4-tips-som-haller-videokonferensen-saker/

Digitalhjälpen
https://www.pts.se/sv/digitalhjalpen/

Mer information

Kontakta studieförbunden

Kontakta en medlemsförening, till exempel

Betalningshjälpen
https://betalningshjalpen.se/guider/for-over-pengar-direkt-i-mobilen/ Sida 26  (av 29)
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https://pro.se/utbildningsmaterial.html
https://seniornet.se/
https://betalningshjalpen.se/guider/for-over-pengar-direkt-i-mobilen/


Kopplingen mellan studiecirklar och UR
Public Service har producerat program tänkta för användning inom den organiserade folkbildningen ända 
sedan Sveriges Radio grundades 1925. Då var det vanligt att genomföra studiecirklar kring radioföredrag 
och föreläsningsserier. Dåvarande Radiotjänst sände ut föredrag, tillhandahöll studiematerial, samt ordna-
de konferenser för radiocirklarnas ledare. I UR:s uppdrag ingår fortsatt att tillhandahålla program tänkta 
för användning inom studieförbund och folkhögskolor, samt i annan vuxenutbildning.

Hur vanligt är det med studiecirklar och vad är deras historia?

• Sverige har sedan 1970-talet 300 000 studiecirklar om året rapporterade till Folkbildningsrådet. 2019 
deltog cirka 600 000 personer i en studiecirkel. 41 procent av deltagarna var över 65 år.

• Den första svenska studiecirkeln anses ha genomförts 1899–1902 inom nykterhetsrörelsen NTO-
IOGNT med socialdemokraten Oscar Olsson som initiativtagare. Studiecirklar var då vanligtvis basera-
de på demokratiska, självinitierade studier nära sammankopplade med arbetarrörelsen, nykterhetsrörel-
sen, frikyrkorörelsen, kvinnorörelsen och andra medborgarrättsrörelser.

_______________________________________________________________________________

Tips till cirkelledaren
Antal cirkeldeltagare
För att kunna ge individuell handledning bör antalet deltagare i en grupp inte var mer än 6-8 personer. Ett 
jämnt antal deltagare i gruppen gör det möjligt att genomföra uppdragen i par.

Cirkelledarens förberedelse
Ledaren kan med fördel före träffen själv utforska de olika funktionerna som gruppen ska testa. 
Cirkelledaren ska inte behöva vara expert men gärna ha en vilja att ta reda på frågor som kommer upp.

Deltagares kunskapsnivå och förväntningar
Kunskapsnivån och inlärningshastigheten skiljer sig troligen åt inom gruppen; inventera därför kun-
skapsnivån. För deltagare som tror sig kunna mycket lite kan enskild inventering vara att föredra framför 
rundor. Uppdragens uppdelning i en grunddel och en fortsättningsdel kan användas för att se att alla har 
något att lära. Bra att fånga upp deltagarnas förväntningar på cirkeln och motivera vad cirkeln erbjuder. 
Viktigt även att återkoppla till cirkeldeltagarna och ge respons på arbetet, varje gång. 

Etik
Formulera en gemensam etik angående att fotografera varandra. Bra frågor är: Får jag ta en bild av dig? 
Får jag visa bilden/filmen? Får jag spara/sprida bilden eller filmen? Lyft även frågan om att dela sina kon-
taktuppgifter inför de uppdrag som handlar om att skicka meddelanden och ringa till varandra. Ett tips 
för att spara tid är att inledningsvis, eller före studiecirkeln drar igång, se till att alla deltagare lär sig spara 
cirkelledarens telefonnummer i telefonens ”Kontakter”. Medvetandegör även vikten av att inte dela sina 
lösenord.
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Förberedelser – BankID och Swish
Deltagarna behöver ha aktiverat BankID säkerhetsapp på sin smarta telefon inför uppdragen. Det går att 
göra via internetbanken med hjälp av säkerhetsdosa från banken. Rekommendationen att cirkeldeltagarna 
skall ta kontakt med sin bank kan vara ett hinder. Lyft därför ämnet tillsammans; hur går man till väga 
rent praktiskt för att lösa internetbanksfrågan? BankID säkerhetsapp fungerar inte med andra operativ-
system än Android och iOS. Swish kräver också förberedelse; att i internetbanken ha tecknat tjänsten och 
laddat ner Swish-appen.

iPhone eller Android?
Dela med fördel in deltagare efter telefontyp i uppdragen, om möjligt för hela studiecirkeln. Det är svårt 
att ge tips och instruktioner när både iPhone/iPad och Android (såsom Samsung, Windows, Huwai m fl) 
används samtidigt. De ser olika ut – även om de flesta funktioner finns i samtliga. 

Motstånd mot tekniken
Motstånd mot ny teknik kan finnas. Var förberedd på eventuella kritiska frågor från deltagarna om me-
ningsfullheten med olika verktyg, liksom på att bemöta irritation, frustration och skam. Fokus bör vara på 
att skapa ett tryggt rum att utforska i tillsammans. 

Presentera upplägget för deltagarna
Presentera med fördel en plan för ordning och uppdrag både skriftligt och muntligt. 

Repetition
Varje cirkelmöte kan inledas med repetition av föregående träff och med möjlighet till frågestund. Har 
deltagarna  testat? Fungerar det?

Språk
Seniorsurfarna går att ses via UR Språkplay. Där får 
programmen en interaktiv undertext på svenska och 
orden kan översättas till 27 språk.  Seniorsurfarna finns 
också syntolkad och teckenspråkstolkad på UR Play.

Klicka här! UR Språkplay:
Seniorsurfarskolan säsong 2
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Om UR
Sveriges Utbildningsradio (UR) är ett oberoende public service-mediabolag som sedan 1978 gör både tv- och 
radioprogram för användning i förskolan, grundskolan, gymnasiet, studieförbund, folkhögskolan, annan vux-
enutbildning och inom högskolan. UR gör även renodlade webb- och poddproduktioner. 

UR:s uppdrag regleras via 6-åriga sändningstillstånd som utfärdas av regeringen. UR finansieras av all-
mänheten via skattsedeln. Bolaget Sveriges Utbildningsradio AB ägs av Förvaltningsstiftelsen. Syftet med 
ägandestrukturen är att garantera public service medias oberoende av staten och syftet med det redaktionella 
oberoendet är att säkerhetsställa allas tillgång till fri, saklig och opartisk kvalitetsinformation. Yttrandefrihet 
och oberoende media bidrar till människors förmåga att navigera i samhället samt leder till ökad förståelse 
för varandra.

• UR Play 
 UR Play är UR:s streamingtjänst där samtliga UR-program finns tillgängliga i 3–5 år.  
 Programmen är fria att användas av alla, och passar i utbildnings- och folkbildningssammanhang.   
 De skriftliga handledningarna hittas på vid respektive program under rubriken “Pedagogiskt    
 material”.

• Radio och TV 
 UR sänder i Kunskapskanalen, SR och SVT. 

• Pedagogiskt material  
 Till många av UR:s programserier finns skriftliga handledningar med ett pedagogiskt upplägg. 
 Kortare medieklipp framtagna för gemensam lyssning/tittning finns också till många serier. Dessa   
 fungerar väl i utbildnings- och folkbildningssammanhang.

• UR i sociala medier 
 UR finns på sociala medier och på YouTube, där hittas till exempel UR-redaktionerna Tänk till, Hej   
 hej Sverige, Orka Plugga och Nya Lärare.

• UR Access 
 Hela programbanken med äldre program finns i den digitala plattformen UR Access som nås via   
 avtal med UR och valfri mediecentral, till exempel Learnify, NE eller Swedish Films m fl.

Upphovsrätten till innehållet i den här studiehandledningen tillkommer UR, om inte något annat särskilt anges. 
Handledningen får fritt kopieras, distribueras digitalt och visas i utbildningsammanhang. När handledningen eller 
delar av innehållet används på olika sätt ska den ideella upphovsrätten iakttas.

Det här betyder att du som ledare bland annat får kopiera upp så många kopior du behöver av hela eller delar av 
handledningen och dela ut till deltagare, tillhandahålla den digitalt till deltagare i en portal eller liknande, eller visa 
i en Powerpointpresentation. Viktigt att tänka på när du använder handledningen, på olika sätt, är att det alltid ska 
gå att se vem eller vilka som har upphovsrätten. Om handledningen kopieras upp i sin helhet så framgår det redan, 
men om det är så att du väljer att bara använda någon del behöver du skriva i anslutning till det du använder vem 
eller vilka det är (UR och/eller annat namn, som framgår i handledningen).

KONTAKT 
Tfn 08-784 40 00  •  kontakt@ur.se 
Kontakta gärna UR:s kundservice med din respons på hur det fungerar att använda med serien. 
Vi är nyfikna på dina synpunkter och önskemål! 

För att prenumerera på UR:s nyhetsbrev, välkommen att anmäla dig HÄR
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