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En appell 

Ikke noe teknisk denne gangen, men vi skal pirre våre samfunnsnyttige gener en smule: Det er 

fortsatt altfor mange blant oss seniorer som ikke er digitale – altså ikke «på nett». Hvor mange det er 

snakk om, ja det strides de lærde om. Det finnes noen statistikker fra Statistisk Sentralbyrå – og de 

pleier vi jo å stole på! De brukes som fasit av våre bevilgende og bestemmende myndigheter: står det 

ikke der, så gjelder det liksom ikke. Og det er bra på en måte. SSB har ingen lumsk agenda, de lar seg 

ikke selge til noen, og er ikke heller kjøpt av noen som er ute etter å tjene penger – så vi tror på det 

de prediker. Som grunnfjellet i Kongeriket. 

Men, som all statistikk, så er svarene avhengige av hvem man spør og hva man spør om; altså 

ordlyden.  SSB har i alle år inntil nylig spurt noe sånt som: «Har du vært på PC og Internett i løpet av 

de siste 3 månedene?»  Var svaret JA, så vipps var du digital. Nå må det sies at SSB fulgte visst en EU-

standard i dette arbeidet. Og så var det hvem de spurte: ulike aldersgrupper opp til og med 74 år. 

Ingen over denne alder! Og da ble jo statistikken deretter. 

Først om hvem man spør: Det er per 1. januar i år 178 000 innbyggere i alderen 75 – 79 år her i 

landet. Og 223 000 av oss er over 80 år. Disse må få lov til å være med i tellingen de også!  Nå har i de 

siste årene SSB utvidet sitt spørreområde opp til og med 79 år – og det er jo en begynnelse. Men i 

Seniornett har vi mange 90+-åringer på kurs og de er like motivert og lærenemme som alle andre! 

Så hva man spør om: «vært på nett i løpet av de siste 3 måneder» kan være så enkelt som at 

barnebarnet var innom en dag for å vise frem bildene fra sommerferien som lå i skyen. Man blir ikke 

digital av den grunn. Nå setter jeg det kanskje litt på spissen – og det er arbeid på gang for å forbedre 

og modernisere hva man spør om, men det er nå en liten tendens her til lands at seniorene bare skal 

feriere og kose seg og ikke delta aktivt i samfunnets gjøren og laden!  Brum – brum! 

Som sagt så er det saker og ting på gang for å få frem en bedre oversikt over våre digitale ferdigheter. 

For som vi vet, så er det viktig med i alle fall et visst nivå av ferdigheter for å kunne henge med i 

samfunnet. Ikke bare det, men for de som skal ta avgjørelser om hvordan vår felles pengesekk skal 

fordeles, så er det viktig å få en god og oppdatert oversikt over hvordan ting og tang ser ut.  Dersom 

vi skal forbedre vårt offentlige tilbudsnivå, så må det digitaliseres / automatiseres og da må vi som 

brukere henge med. Det er det ganske bred enighet om.   Det å henge med gjelder ikke alle, noen 

kan ikke og noen vil absolutt ikke, og det må respekteres, men så mange som mulig må med, da.  De 

mest korrekte tallene som er arbeidet frem, er at det er 400 000 som ikke er på nett her i landet. Og 

370 000 av disse er seniorer over 60 år.  Det er veldig mange – og vi kan ikke ha det sånn, synes nå vi 

i Seniornett da. Disse «utenfor det digitale gjerdet» blir bare mer og mer utenfor og, ja, det er også et 

demokratisk problem også. 

Så derfor starter vi i år en oppfriskning av «SeniorSurf-dagen», som vi har holdt på med i over 20 år. 

Nå blir det «Digital Festival» 20. september. I år blir det en forsøksordning på en del biblioteker, men 

til neste år kjører vi for fullt. Konseptet går i korthet ut på å ikke fokusere på digitale kunnskaper og 
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nettbruk, men på hva vi kan bruke disse verktøyene til. Ingen gidder å lære seg PC og nettbrett bare 

for å lære seg PC og nettbrett: det må gi mening, gi meg noe, være til nytte og glede! Altså motivere 

gjennom hva som er viktig og nyttig for den enkelte. Om det er mat, brodering, foto, historie, reiser 

eller hva det nå kan være av personlige interesser, så er dette inngangen til den digitale verden!  

Ingen gidder å lære seg å borre et hull om man ikke ser hva hullet kan brukes til - i sin hverdag.  Sånn 

er det. 

Så vi «digitale» må ikle oss rollen som ambassadører og hjelpe de utenfor til å ta et første steg. Om 

det er familie, venner eller andre, prøv å motivere dem til å møte opp på nærmeste SeniorSurf/ 

Digital Festival møteplass rundt den 20. september (noen steder avholder arrangementet på ulike 

dager).  Se også: 

https://www.seniornett.no/seniorsurf-dagen-20-september-2018/ 

https://www.seniornett.no/seniorsurf-dagen-20-september-2018-moteplassliste/ 

for informasjon om dagen og møteplassene. 

Lykke til! 

 

 

 

Tore Langemyr Larsen, Seniornett Norge 
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