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Internett
venter på deg!
Hvor er du som gikk på skolen rundt 1950, som var
med på å bygge velferdsstaten, oppdro dem som sty
rer landet i dag og har familie og venner som ønsker
å dele flere øyeblikk med deg? Etter 20 år med inter
nett er det fortsatt flere hundre tusen fra din genera
sjon som ikke får glede av det digitale tilbudet.
Mye har skjedd innen datateknologi – og utvik
lingen har gjort det mye enklere å bruke utstyret og
tjenestene. Derfor blir det arrangert nybegynner
kurs i data- og nettbruk over hele landet. På
kursene lærer du alt fra å slå på maskinen til å
benytte både offentlige tjenester og underholdning.
Magasinet du sitter med i hånden, Ny på nett, er
utgitt av Kommunal – og moderniseringsdeparte
mentetog er ment å skulle inspirere deg til å få lyst
til å lære deg data og internett. Det er et av flere tiltak
i den nasjonale kampanjen Internett for alle – som
vi håper skal motivere alle landets innbyggere til å
komme seg på internett og bruke digitale verktøy.

Å få nyhetene rett inn i
lomma, på smarttelefonen,
er viktig for en samfunns
engasjert person som meg.
Arne Scheie

Vi sier som de vi har snakket med i reportasjene:
Alle kan lære å bruke data!
Velkommen på nett!

Et magasin som skal inspirere eldre til å komme i gang
med internett.
Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Redaksjon: KMD, Bufdir-Deltasenteret, Difi, IKT-Norge, Nasjonalbiblio
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Design, tekst og foto: Redink / Trykk: xxxxxx / Opplag: XXX
Forsidefoto: Thomas Haugersveen, Redink
Illustrasjoner: Berit Sømme
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Internettdekning
Jordalen i Voss

Det er det største som har hendt
her på gården siden vi fikk strøm og
sveivetelefon lille julaften i 1954.
Nils Jordalen

Der som ingen
skulle tru at
nokon hadde
internett
Kirsten og Nils Jordalen,
og resten av de knapt
40 fastboende i Jordalen,
har lenge fryktet for
hjembygdas fremtid.
Men etter at de fikk
bedre internettdekning,
har det skjedd noe
med fremtidstroen.
tekst Siv Sæveraas foto Eivind Senneset
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Med 4G-dekning er både
privatlivet og gårdsdriften
betydelig effektivisert.
Kirsten har smarttelefonen
med seg overalt.
NY PÅ NETT 5

Internettdekning
Jordalen i Voss

Kirsten sverger til nettbrett, mens
Nils foretrekker PC. Han har litt høyere
terskel på å utforske mulighetenes
verden på nettet, men får rett som det
er assistanse fra Kirsten.

«

M

ed smarttelefonen har jeg hele
verden i lomma. Det er herlig
å slippe å kjøre ni mil til Voss
for å gå i banken, sier Kirsten
Lirhus Jordalen (61).
Hun og mannen Nils (66) tar imot oss på
hjemgården i avsidesliggende Jordalen, der
familien til Nils har hatt gårdsdrift siden
rundt 1850. Den slående vakre Vestlands
bygda drøye 500 meter over Nærøyfjorden
ligger midt i UNESCOs verdensarvområde,
men er likevel kanskje en av norsk turismes
best bevarte hemmeligheter.
Inntil nylig var de knapt 40 fastboende
langt på vei isolert fra omverdenen, og da
len var truet av fraflytting. Nå har ny tunnel
og den nye basestasjonen fra Telenor med
superrask 4G-dekning brakt fremtidshåp og
optimisme til både folk og fe i Jordalen.
– Det er det største som har hendt her på
gården siden vi fikk strøm og sveivetelefon
lille julaften i 1954, sier Nils.
Stabil tilgang og rask internettdekning har
endret hverdagen til Kirsten og Nils. Først og
fremst på privat basis, ved at de nå er sikret
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Omsider har barnebarnet
Thomas Jordalen Drageset (19)
mulighet til å holde kontakt med
omverdenen når han er på besøk
hos bestemor og bestefar.

daglig kontakt med sine fire barn og syv bar
nebarn. De har opprettet en lukket gruppe
på Facebook som de kaller Familierådet, der
de deler bilder og viktig (og uviktig) infor
masjon, forteller Kirsten. I tillegg holder de
kontakten med familien via videosamtaler.
Inkludert i fellesskapet er Kirstens 83 år
gamle mor som bor i Myrkdalen, en drøy
halvtimes kjøretur unna.

– Da folk spurte om de kunne få mobil
nummeret mitt, pleide jeg å svare at du kan
gjerne få det, men det er ingen vits i å ringe,
forteller Kirsten.

Redd for å feile

Sjanseløs dekning

Å besøke Kirsten og Nils på gården er om
trent som å vandre i et levende postkort.
Rett over oss ruver Varanosen på 1260 meter.
I bjørketrærne prøver småfuglene å overdø
ve brummingen fra Jordalselva som stryker
forbi. Kyrne rauter i fjøset, og innover dalen
strekker grønne bøer seg under blå himmel
og snødekte fjelltopper så langt øyet kan se.
Tidligere hadde de svært ustabilt bred
bånd via parabol på gården. Mobiltelefone
ne lå i kjøkkenvinduet, der sjansen var størst
for sporadisk dekning. Skulle de sende
tekstmelding, gikk de ut på plenen to meter
fra husveggen. Med vekslende hell.

I et fremtidsperspektiv betyr
internett et være eller ikke være
for Jordalen, mener Kristen og
Nils Jordalen. Bygda og fjellområdene rundt er et eldorado for
fotturister. Et nytt nødnett gir økt
trygghet.

Med 4G-dekning er både privatlivet og
gårdsdriften betydelig effektivisert. Kirsten
er en kløpper både på nettbrett og smart
telefon. Hun bruker nettbanken flittig,
korresponderer vie e-post, og tar seg rett
som det er en shoppingrunde i nettbutikke
ne. For Nils er terskelen for internettbruk
høyere. Han sverger til sin gamle Nokia-mo
bil fremfor smarttelefon. Dessuten vegrer
han seg mot å utforske mulighetens verden
på PC-en, av frykt for å gjøre noe feil. Da er
Kirsten god å ha, som byr på assistanse hvis
mannen står fast.
– For all del – jeg ville ikke vært internettet
foruten, det har hjulpet hele bygden ut av
isolasjonen. Gjennom Facebook har jeg
dessuten fått kontakt med mange gamle
arbeidskolleger som jeg har hatt gjennom
årene, som jeg hadde glidd bort fra. Det er

Jeg ville ikke
vært internettet
foruten, det har
hjulpet hele
bygda ut av
isolasjonen.
Nils Jordalen

fantastisk hyggelig, sier gårdbrukeren.
Han tror mange eldre kvier seg for å
komme på nett, fordi de er redd for å gjøre
feil. Men det er mye enklere enn man tror,
forsikrer han.
– Og står man fast, kan man alltids få noen
yngre til å bistå. Å være på nett er både
praktisk, nyttig og sosialt. Det gir uendelig
heter av muligheter, alt fra å gå i banken til
å lese aviser eller holde kontakt med familie
og venner, sier Nils.

Et hav av muligheter

Han og Kirsten driver tradisjonell gårdsdrift
med 16 melkekyr, men har med smerte
erkjent at gården på 130 dekar ikke vil
kunne danne livsgrunnlag for fremtidige
generasjoner. Lenge var Nils redd for at livet
på gården skulle dø ut med dem.
– Jeg føler en utrolig lettelse. I et fremtids
perspektiv representerer internettdekning
et være eller ikke være for Jordalen. Vi
ligger i et av landets viktigste turistområ
der, og nå åpner det seg ubegrenset med
muligheter, sier han. ○
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Nytte & glede

Enklere hverdag med internett

Noe(n) som passer for deg?
Du vet sikkert at du kan lese nyheter og sjekke skatten på internett.
Så tenker du kanskje at det får du gjort uansett. Men det finnes
mange flere tilbud, tjenester og muligheter – og vi tror
sikkert at flere ting er interessant for deg også!
tekst Sissel Fornes illustrasjon Berit Sømme
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BETALE
REGNINGER

Bankenes nettsider gir
deg rask oversikt over
kontoene dine og har gjort
det enkelt for deg å
betale regninger. I banken
hjelper de deg gjerne
med å komme i gang.

7

SNAKKE SAMMEN VIA
VIDEOOVERFØRING

10

Hvis både du og den du skal snakke
med har videokamera på datamaskinen, kan dere se hverandre mens
dere prater sammen. Selv om en
sitter i Bodø og en i London. Det er
nesten som å være i samme rom!

Visste du at du kan se NRKprogrammer og nyhetssendinger på datamaskin,
nettbrett eller smarttele
fon? Det finnes mange
andre tilbud innen film og
tv-serier også. Dette ser du
på når det passer for deg!

SE HVA VENNENE
DINE DRIVER MED

11

Facebook er et såkalt sosialt nettverk
der vi forteller hverandre hva vi gjør
og tenker på, deler bilder og røver
historier. En veldig populær måte
å holde kontakt med
venner og familie.

2

BESTILLE
MAT HJEM

LYTTE
TIL MUSIKK

Via smarttelefonen kan
du både høre på musikk
og radio – blant annet på
NRKs egen seniorkanal,
NRK P1+.

8 NY PÅ NETT

KJØPE
TOGBILLETT

NSB har gjort det veldig
enkelt for å oss å sjekke
togtider og kjøpe billett.
Har du smarttelefon, får
du billetten rett til telefonen. Mange busselskaper
tilbyr samme tjeneste.

12

Mange matbutikker
tilbyr nå å levere matvarer til deg hjem
på døra. Da lager du
handlelisten din på nettsiden til butikken, der du
også betaler for varene.
Er du interessert i å vite
hvordan dette fungerer i
din butikk – spør da vel!

3

SE PÅ TV
NÅR DU VIL

5

LÅNE
BØKER

Det finnes mange tjenester på internett der du
kan fortelle litt om deg
selv og bli kjent med nye
mennesker. Du trenger
en epostadresse og noen
bilder av deg selv – og
vips så er du i gang!

På bibliotekets nettside kan
du søke fram og reservere
bøker og fornye utlån. Du
kan også låne e-bøker og
lese dem på nettbrettet ditt.

4

UT Å
REISE?

Alle reisebyråer og flyselskaper
har fine nettsider der du kan studere feriemål og bestille deg en
tur. Her finnes også mye informasjon og inspirasjon.

FINNE
KJÆRLIGHETEN!

8

NY TID FOR
SLEKTSFORSKNING

Å drive med slektsgransking
på internett er blitt kjempepopulært, og
organisasjonene som driver med dette
har hjemmesider som gir god starthjelp
til deg som vil komme i gang.

9

BESTILLE TIME
HOS FRISØREN

Mange frisører har egen
hjemmeside der man
kan gå inn og sjekke når
du kan få ledig time og
bestille samtidig.

13

KJØP
OG SALG

Har du noe du vil selge? Dette er
veldig enkelt på på en nettside
som heter finn.no og som dekker
hele landet. Bil, sykler, møbler,
klær – hva som helst kan kjøpes,
selges eller gis bort.
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Intervju

Kari Simonsen

Har hele
verden
i sofaen

Enten hun skal lage kjøttkaker til middag
eller se barnebarna i Bergen, så bruker
Kari Simonsen (79) internett.
tekst Lise Vangerud foto Thomas Haugersveen
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Intervju

Kari Simonsen

Jeg tror de som ikke er på nett fort kan føle seg litt utenfor.
Samtidig går de glipp av alle de gode hjelpemidlene internett gir.

H

un sitter henslengt i den
fargerike sofaen sin. I
leiligheten på Oslos beste
vestkant. I hånden har hun
en smarttelefon, og på bordet ligger
nettbrettet klar til bruk.
– Visste du at det er like effektivt å
bruke sitron og eddik som vaskemiddel,
i stedet for vaskeproduktene du kjøper
i butikken? Det leste jeg i en artikkel jeg
fant på internett, og har gjort det siden,
flirer den folkekjære skuespillerinnen.
For Kari Simonsen har mobilen og
nettbrettet blitt faste følgesvenner. Selv
om hun prøver å legge dem bort i sosi
ale lag, innrømmer hun at hun stadig
sniker til seg et lite søk på internett, om
det er noe hun trenger svar på.
– Internett er jo supert å bruke som
oppslagsverk. Du får svar på det meste,
sier hun entusiastisk.
Ja, faktisk er skulderen hennes i ferd
med å bli bedre, etter at hun søkte på
internett og fant forslag til passende
treningsøvelser – uten at hun på noen
som helst måte oppfordrer til å bytte ut
legen med den digitale verden.

Skvatt av ringelyden

Det var en av de første somrene hun
var med som skuespiller i Peer Gynt
på Gålå at interessen for teknologien
startet. I alle fall på en måte. Det var
dit hun hadde med sin aller første
mobiltelefon. Hun gir sønnene mye av
æren, det var de som mente hun burde
få seg noe annet enn en fasttelefon, og
deretter en datamaskin.
– Det var en del som hadde fått mobiler
den sommeren på Gålå, og jeg husker
hvordan jeg skvatt hver gang det ringte.
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Det er jo litt moro å tenke på i dag.
Og fra den gang har det bare utviklet
seg. Simonsen synes det er gøy å lære
nye ting, selv om hun innrømmer at
det kan føre til at hun blir veldig sint.
– Det er en del av prosessen. Det følger
rett og slett med en del raseri. Det kan
være krevende å lære nye ting, men
det viktigste er at man ikke gir opp. Får
du det ikke til, må du heller ringe om
hjelp. Så er det svært tilfredsstillende
når du faktisk mestrer det.
Hun forteller om venner på hennes
egen alder som kvier seg for å komme
seg på nett.

Barnebarna inn på skjermen

I leiligheten på Frogner er veggene pry
det av kunst i ulike farger og former. Det
er reoler med bøker, og store vaser med
blomster som varer evig. Et must for en
som reiser mye, sier Simonsen. Og på
kommoden står bilder av barnebarna –
som er hobbyen hennes. Noen av dem
bor i Bergen, men det er ikke lenger et
hinder for at de kan sees hver eneste
dag, om det skulle være. Med program
met Skype kan hun ha videosamtaler
med barnebarna når som helst.
– Det er moro, og veldig fint for å se
dem litt oftere. I tillegg har vi en gruppe
som heter «Kari med sønner» på Whats
App, et program der vi sender bilder
og videoer til hverandre. På bursdagen
min fikk jeg derfor videoer med sang og
gratulasjoner fra hele familien.

Det er en del av
prosessen. Det følger
rett og slett med
en del raseri.

Enklere hverdag

– Jeg tror de som ikke er på nett fort
kan føle seg litt utenfor. Samtidig går
de glipp av alle de gode hjelpemidlene
internett gir.
Selv synes hun det er svært lettvint at
banken alltid er tilgjengelig. Hun kan
betale regninger på nett, levere sel
vangivelsen på nett, samt gjøre avtaler
og motta beskjeder på nett. For ikke å
glemme alle manus og tekster hun lett
kan få oversendt via mail.
– Og tenk om jeg plutselig blir dårlig, da
kan jeg faktisk handle mat på internett
også. Det har jeg til gode å prøve.

Foreløpig kjøper Simonsen papiravi
sen i helgene. Det er noe eget ved det,
synes hun, selv om sønnene hennes
stadig spør hvorfor – alt finnes jo på
nett! Og selv om hun gjør research
til feriereisen fra nettbrettet, går hun
alltid innom reisebyrået i ettertid. Det
er fint å møte menneskene, synes hun.
– Jeg liker kombinasjonen. Som når
jeg skal lage kjøttkaker. Jeg tviholder
på kokebøkene mine, men ender
nesten alltid opp med å søke etter
oppskriftene på nett også. Så kan
jeg lage en variant. Man trenger ikke
gjøre alt på nett, men hjelpemidlene
og mulighetene som finnes, kan gjøre
hverdagen både enklere og mer un
derholdene. Og det er faktisk lettere
enn du tror. ○
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Intervju

Arne Scheie

Jeg har alltid vært glad i å legge kabal,
og nå gjør jeg det på nettet.

D
Vi eldre må henge
med i svingene
Arne Scheie (72) hadde utvilsomt hatt et mer
tungvint liv i dag uten internett, for der finner han
det meste – nytte og fornøyelser i skjønn forening.
tekst Anne Wennberg foto Thomas Haugersveen
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en folkekjære NRK-pensjo
nisten er rett og slett litt
sjokkert over egne venner
som ikke er på nettet.
– Noen kan ikke bruke nettbanken
en gang! Vi må henge med i svingene.
Alt blir jo digitalt etter hvert, som for
eksempel NAV. Det er klart at eldre
må lære seg å bruke nettet, sier han,
nesten litt morsk.

det har jeg ikke funnet på nettet ennå,
forteller han, og tar takknemlig imot et
tips om ordspillet Wordfeud. Den gamle
pedagogen fornekter seg ikke, og mener
det er viktig med en smule tankevirk
somhet også i underholdningen.

Daglig oppdatering

Jeg ville følt meg helt
utenfor om jeg ikke
kunne bruke nettbanken eller følge
med på e-post.

Selv har han en lang rekke nettsteder
han må innom daglig, både norske og
utenlandske, og klarer ikke velge en fa
voritt. For en gammel sportsjournalist er
nyheter og og sportsresultater noe han
holder seg kontinuerlig oppdatert om.
– Å få nyhetene rett inn i lomma, på
smarttelefonen, er viktig for en sam
funnsengasjert person som meg.
Nettbanken er også en god venn i
hverdagen.
– Jeg ville følt meg helt utenfor om jeg
ikke kunne bruke nettbanken eller føl
ge med på e-post. Man kan jo fikse alt
på «no time», til og med på telefonen
får jeg opp e-posten min, sier Scheie.
Han driver også med reinspikka
underholdning og avkopling.
– Jeg har alltid vært glad i å legge kabal,
og nå gjør jeg det på nettet. Kona synes
nok det kan bli litt mye noen ganger…
Jeg liker å løse kryssord også, men

Jobben ga et puff

Arne Scheie har jo relativt nylig blitt
pensjonist, og hadde en jobb som
krevde at han kunne bruke nettet. Det
er han glad for.
– Det er sikkert en av grunnene til at jeg
er såpass ivrig som jeg er i dag. Det kom
jo ikke noe i posthylla etter hvert. Alt
skjedde på nettet.
Han husker godt sitt aller første mø
tet med en nyttig dataskjerm:
– Det var under Fotball-VM i Mexico
i 1986. En finsk kollega gjorde meg

oppmerksom på at de hadde en skjerm
hvor man kunne finne informasjon og
resultater. Det var jo helt fantastisk,
men jeg skjønte ikke da hva det var be
gynnelsen til. Og nå sier de at utviklin
gen de neste 20 årene vil gå dobbelt så
fort som det har gjort de siste 20.
Scheie hadde selv en aha-opplevelse i
underholdningsprogrammet Rondo på
midten av 90-tallet, der programlede
ren satt på TV og søkte opp informasjon
om Chicago for et imponert publikum.

Viktig med opplæring

Han har vanskelig for å forstå at sports
interesserte eldre mennesker kan klare
seg uten nettet.
– Du finner jo alt der søker du på resul
tater fra 1948, ligger de der også!
Begeistringen er stor, men han er
aller mest opptatt av at eldre mennes
ker må kommer seg på nett for å gjøre
nyttige ting. Betale regninger, sjekke
ting hos NAV og få ferske nyheter. Og
de må lære av noen som skjønner seg
på å lære bort.
– Det er helt avgjørende å begynne i
det små, med en god læremester, som
forstår hvilke sperrer noen har, og som
på en pedagogisk måte får fram den
store nytteverdien. Når jeg kan få til
dette, kan alle, for de fleste har høyere
intelligens enn meg, avslutter Arne
Scheie kledelig beskjedent. ○
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Ord & utrykk
Forklaringer

Ordbok

Men, det er så mange ord.
Hva betyr de egentlig?

Å lære å bruke data innebærer å lære noen nye
ord og begreper. Her er noen av de viktigste, litt
enkelt forklart. Husk likevel at på kurs er ingen
spørsmål dumme!

YouTube:

Gjensyn med gamle favoritter
Lyst til å se igjen Yngvar Numme
synge Ny Jåkke, Ny Jåkke? Eller
se ABBA vinne Grand Prix i 1974?
Høre OIuf forteller røverhistorier
i Rorbua? YouTube er en aldri så
liten skattkiste om du har lyst til å
mimre litt. Dette er verdens største
nettsted for deling av videoklipp,
og her kan du virkelig risikere å at
tiden flyr. Det legges hele tiden til
nye filmklipp også, så her er det
mulig å oppleve både nye talenter
og gamle helter. Tjenesten som fylte 10 år i fjor, er populær blant folk
i alle aldre – over hele verden!

Facebook:

Sosiale medier

Hva er det? Litt enkelt kan sosiale medier beskrives som
samfunn på internett, der vi kommuniserer ved å legge ut
film, tekst og bilder selv, og kommentere andres innlegg.
Sosiale medier er en fellesbeteg
nelse på tjenester på internett
som ikke skiller mellom de som
lager og de som bruker innholdet.
I motsetning til TV, avis, radio er
det her brukerne som bestemmer
hva innholdet skal være.
Ettersom de fleste sosiale
medier i dag brukes av privatper
soner, offentlige virksomheter
og næringslivet på en gang, er
innholdet en salig blanding av
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feriebilder, personlige meninger,
nyheter, tilbud og konkurranser.
For å delta må man etablere en
såkalt profil, slik at de andre bru
kerne vet hvem du er og aksepterer
at du vil være med i det aktuelle
nettsamfunnet. Hvor mye eller lite
du vil engasjere deg, bestemmer du
selv. Dette er først og fremst sosialt,
og er i dag en veldig populær måte
å holde kontakt mellom mennes
ker. Alle disse tjenestene er gratis!

Snapchat:

Den største og viktigste

Bestemors nye favoritt?

Facebook har du sikkert hørt om? Det er
verdens største sosiale nettverk, og har
bare i Norge nærmere 3,2 millioner brukere. Det betyr at nesten 8 av 10 nordmenn
bruker Facebook. Nå bruker faktisk 6 av 10
over 60 år også denne tjenesten.
Facebook har noen likhetstrekk med
lokalavisa, fordi du følger med på folk du
kjenner. Samtidig får du også informasjon
og inspirasjon fra utlandet.
Men mest av alt er det et sosialt fellesskap, der vi gratulerer hverandre med
dagen, viser hva vi gjør i ferien og på fritiden, leser nyheter og skriver hva vi mener
om nyhetene , og lar oss underholde av
små filmer og gøyale innlegg.
Her er generasjonene samlet, og får du
ikke deltatt på familiesammenkomsten, så
kan du se hvordan det var på Facebook!

Snapchat er en ganske ny tjeneste som finnes på nye og moderne
telefoner, såkalt smarttelefoner.
Dette er app (se ordlista!) for å
dele foto og video til en egen
kontrollert liste med mottakere.
Bildene og videoene som deles,
kalles snaps, og det spesielle er
at disse har begrenset levetid.
Det vil si at de bare vises i noen
sekunder før de er borte. Dette er
en tjeneste med få funksjoner og
er derfor enkel å sette seg inn i .
Det som er spesielt med akkurat denne tjenesten, er den er spesielt populær blant barn og tenåringer – og til en viss grad eldre.
Dette er nemlig appen for bestemor, som kan motta bilder og film
av barnebarna, eller sende snaps av nettopp barnebarna når hun
er barnevakt! Snapchat ble fort populært og har hatt den raskeste
veksten av de sosiale mediene.

Smarttelefon – en
moderne telefon der
du i tillegg til å ringe og
sende tekstmeldinger,
kan ta bilder og film og
bruke internett og mange
internettbaserte tjenester
(apper, se under).
App – ordet er en forkortelse for den engelske
ordet for applikasjon og
er et lite program med
en spesiell oppgave:
vise været, gi råd om
skismøring der du er, tilby
deg musikk eller radio,
nettbank eller togbilletter,
for å nevne noen.
iPad eller nettbrett,
som er en mellomting
mellom en datamaskin og
en smarttelefon. På denne kan man lese nyheter
og bruke alle de samme
appene som på telefonen.
Veldig populær til å se tv,
film og annen underholdning i sofaen! Kalles ofte
bare pad.
Skype – dette er navnet
på en tjeneste for internettbaserte videosamtaler, der poenget er at de
som snakker med hverandre ser hverandre på
skjermen under samtalen.
Facetime er en tilsvarende tjeneste, som brukes
via Facebook.
e-post – betyr kort og
godt elektronisk post. Vi
kan altså sende doku-

menter og meldinger
fra en datamaskin til en
annen. En e-post adresse
er ofte nødvendig å ha
for å bruke en del av de
tjenestene som finnes på
internett.
Google – Vi snakker ofte
om at vi googler (uttales
«gugler») et ord eller et
begrep. Det betyr å søke
på ordet, som regel via
den amerikanske søketjenesten Google, derav
navnet.
Podkast – digitale radioprogram som man kan
abonnere på. Brukes på
datamaskin, nettbrett og
smartelefon – og du kan
høre på dine favorittprogrammer når det passer
deg!
Nettsted – alle offentlige
og langt de fleste private
aktører har en «side» på
internett der de forteller
hvem de er, hva som
er nytt og hva de kan
tilby deg eller hjelpe deg
med. Nettstedet består
gjerne av en hovedside,
eller startside, og mange
undersider. Samlingen
av sider omtales gjerne
som hjemmesidene til
personen, bedriften eller
organisasjonen.
Norge.no er en veiviser
til alle offentlige selvbetjeningsløsninger
på nett.
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Skråblikk
Knut Lystad

Den nye
overgangs
alderen

M

ange pensjonister sliter
med overgangsalderen.
De fleste vil nok hevde
at den er de ferdig med
for lenge siden. Men jeg snakker om
overgangsalderen mellom den analoge
og den digitale tidsalder. For oss som
har vokst opp med blyant og papir, kan
det være vanskelig å tilpasse seg alle
disse nye smarte duppedittene. Skillet
går rundt året 1980. De som er født
etter, blir av enkelte kvikke hoder kalt
«Homo Zappiens» eller «digitale inn
fødte», mens vi som er født før 1980
blir kalt «digitale innvandrere».
Og det er vi som er problemet. For vi
er så satte i vår livsstil at vi er skeptiske
til det meste som er nytt og annerle
des. Men nye trender og teknologier
kommer enten vi vil det eller ei. Hadde
det ikke vært sånn, hadde vi fremdeles
kommunisert med røyksignaler. Det
kalles utvikling, selv om det for noen
av oss virker mer som innvikling.
At mange eldre er skeptiske til nye
ting, burde ikke overraske noen. Slik
har det vært til alle tider. Allerede i
400 år f.Kr. advarte Sokrates mot den
ødeleggende effekten lesing og skriving
ville ha på den oppvoksende generasjon.
18 – Ny på nett

Rundt 1960 satt søsteren min og jeg
over to uker og så på vaskemaskinen før
far endelig ga seg og kjøpte TV. Og da
farge-TVen kom sa senere kringkastings
sjef Einar Førde: «Synda hev kome til
jorda, men me vil ikkje ha ho i fargar».
Oldefaren til en bekjent påsto til og med
at man kunne bli blind av å se på TV. På
tross av dette, fortsatte han å se på TV,
men kona hans fikk ikke lov.
Da mikrobølgeovnene kom, var det
mange som var skeptiske på grunn
av strålefaren og man skal selvfølge
lig bruke den riktig. En dame hadde
vasket katten sin og ble stoppet i siste
liten idet hun skulle tørke den i mikro
bølgeovnen, med advarsel om at med
mindre hun skulle ha den til middag,
var det en dårlig ide.
Kirkvaag, Mjøen og jeg skrev de fleste
av våre manus hjemme hos Lars fordi
han var best på skrivemaskin. Og det var
det han brukte…lenge, selv om Trond
og jeg prøvde å overtale ham til å gå
over til PC fordi det da var mye enklere
å flytte og forandre på ting. Lars var full
stendig døv på det øret og mente at det
var mye lettere på skrivemaskin. Han
brukte bare korrekturlakk og klippet og
limte med saks og lim. Våre manus var

Knut Lystad
Knut Lystad er skuespiller, komiker
og skribent. Han er mest kjent som
medlem av komikertrioen KLM
sammen med Trond Kirkevaag og
Lars Mjøen.

Nye trender og
teknologier kommerenten vi vil
det eller ei. Hadde
det ikke vært sånn,
hadde vi fremdeles
kommunisert med
røyksignaler.

en merkelig bunke ark i alle størrelser,
fra kvartsiders til tosiders ark fulle av
korrekturlakk. 10 poeng for innhold, 0
poeng for utseende. Senere har Lars
innrømmet at det hadde vært mye en
klere med PC og etter en liten begynner
tabbe der han prøvde å rette en feil med
korrekturlakk direkte på PC-skjermen,
er han nå ivrig på facebook og har til og
med egen blogg. Nå føler jeg meg nesten
som en neanderdigitaler i forhold.
Datamaskiner er nå så avanserte at
de kan gjøre nesten alt. Det eneste de
ikke kan, er å gjøre det så enkelt at alle
kan forstå det.
Men selv om datamaskiner har uende
lig mange finesser og muligheter, behø
ver man ikke lære seg alt. Man kan klare
seg med en brøkdel. Vi bruker tross alt
bare en brøkdel av hjernen selv om den
også har uendelige muligheter.
Men hvordan skal man komme i
gang? Skaff deg et barnebarn, eller
forresten, de er for avanserte og
utålmodige. Spør heller en pensjonist
som kan det. De har tross alt lært det i
voksen alder og forstår situasjonen din.
Nettbrett er kanskje det enkleste, for
der er det symboler: Du kan nesten
sammenlikne det med å gå på besøk:

Jeg skjønner
skepsisen, for
det er ikke
vanskelig å
forklare hvor
innviklet det
kan være. Det
vanskelige
er å forklare
hvor enkelt
det kan være …

Først ringer du på døra (trykker på
startknappen) og når døra åpnes
(skjermen tennes) er det opp til deg
hvor enkel eller komplisert samta
len skal bli. Fordelen med nettbrett
fremfor en levende samtale, er at du
kan tenke deg om så lenge du vil før du
svarer. Ikke behøver du å pynte deg for
å gå på besøk heller. Begynn med noe
enkelt, som f. eks å legge kabal, så kan
du gradvis gå videre. Det viktigste er
at man kan sjekke sin digitale post fra
det offentlige og bruke nettbanken. Det
sparer du utrolig mye tid og penger på.
Jeg skjønner skepsisen, for det er
ikke vanskelig å forklare hvor innviklet
det kan være. Det vanskelige er å for
klare hvor enkelt det kan være…
Men det er håp om at det kan bli
enda enklere i fremtiden, for snart
kommer datamaskiner du kan styre
ved å snakke med dem. Og hvis den
ikke gjør som du sier, kan du jo be
den dra til et visst sted og da håper jeg
produsenten har lagt inn en stemme
som svarer: «Unnskyld!»
En liten trøst til slutt: Hvis du har
problemer med den digitale teknolo
gien, så er det kanskje ikke så rart, for
hjernene våre er nemlig analoge. ○
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Slektsforskning

En hobby du blir oppslukt av

Det er blitt mange turer
til Ringebu Stavkirke, en
liten kjøretur hjemmefra.
– Kirken er fra 1200-tallet
og tårnet er bygget av en
mine forfedre, forteller
Knut Kvernflaten.

Forsker
på fortiden
Etter at Knut Kvernflaten (75)
på Fåvang ble hekta på slektsforskning, har han klart å spore
forfedrene 2000 år bakover i tid.
Med hobbyen følger også de mest
utrolige historier, nye bekjent
skaper og rørende øyeblikk.
tekst Sissel Fornes foto Thomas Haugersveen
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Slektsforskning

En hobby du blir oppslukt av

På det verste har jeg sittet oppe hele natta foran
maskinen, uten å klare å gi meg.

D

et begynte for snart 25 år siden,
da Knut Kvernflaten satt i arran
gementskomiteen for et større
slektstreff. Selvsagt ville de spore
opp så mange etterkommere som mulig, og
jakten på slektninger var i gang. De klarte å
mønstre 187 deltakere, inkludert inngiftede.
Arrangementet var vellykket, men den
hadde også alvorlig bivirkning. Knut var
nemlig blitt hekta på slektsforskning.
– Jeg sendte resultatet av slektsforskningen til
en bekjent som er dreven på dette, og han sa:
«Nå er du bitt av basillen, Knut. Du skal vite
at når du får dette i blodet, er du syk resten
av livet.» Det hadde han rett i. Til gjengjeld er
dette den eneste sykdommen som gjør deg
lykkeligere jo sykere du blir, fastslår Knut.
Han anslår at han i dag bruker 4-5 timer på
hobbyen hver uke, men at det i perioder har
vært mye, mye mer.
– På det verste kunne jeg sitte foran maski
nen hele natta, uten å klare å slutte.
På datamaskinen sin har han et 50 siders
dokument der opptegnelser viser slekten
22 NY PÅ NETT

Uten internett
hadde dette vært
for tungt, og kanskje umulig.

bakover helt til 57. tippoldeforeldre, tidfestet
til år 10 FØR Kristus.
– Uten internett hadde dette vært for tungt,
og kanskje umulig.
Men nå er du mål med din egen slekt?
– Å nei, da trenger du minst ti liv. Her er
mer enn nok å ta tak i!

Mange kilder på internett

Å drive med slektsforskning krever tid og tål
modighet. Og en viss metodikk. Det enkleste
er å begynne med far og mor og kartlegge
hva som finnes av informasjon om deres
foreldre, dine besteforeldre.
– Og da begynner vi tidsmessig å nærme oss
1910 – og den siste offentlige folketelling. Både
denne og folketellingene fra 1900, 1891, 1885,
1865 og 1801 er søkbare på en egen nettside
som heter digitalarkivet. Der kan man også
søke i skannede kirkebøker, eiendomsregis
tre, panteregistre og til og med søke på emi
granter, i tillegg til mye annet. Det er her dette
med tålmodighet kommer inn i bildet, du må
være innstilt på å sitte foran dataskjermen din
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Slektsforskning

En hobby du blir oppslukt av

ganske mange timer, sier Knut som for øvrig
mener at kvinner er ekstra gode på dette.
– Jeg har nærmest fått en egen bekjent
skapskrets gjennom slektsforskningen og må
si at kvinner er djevelsk gode når de leter.
De er både strukturerte og gode til å sette
dataene i system, utdyper han.

Besøk fra utlandet

Gjennom sin interesse for slektsforskning
har Knut Kvernflaten kommet over mange
historier, den ene mer utrolig enn den neste.
Historien om Gert Olsen fra Fåberg nord for
Lillehammer er en av dem. Han var nemlig
en av mange gudbrandsdøler som flyttet
nordover da fattigdommen herjet i dalen
i årene rundt 1850. Han endte på Støren i
Sør-Trøndelag. Det gjorde også ungjenta Ma
ren fra Fåvang. Hun tok seg tjeneste på en
gård. De to, Maren og Gert, fant hverandre
og hadde i løpet av få år skapt en anselig
barneflokk på fem unger.
Men så nådde historiene om det store gull
rushet frem til trønderbygda, og det ble det
planlagt en reise til California. Gert meldte
seg på, og til sammen 117 personer satte
kursen mot USA. Båten fikk imidlertid hard
medfart, og da de nådde Rio de Janeiro ble
skuta beslaglagt.
– Ettersom de trengte folk i Brasil, ble passasje
rene tilbudt landeiendom, forteller Knut.
Gert Olsen takket ja til 15 000 km2 sør i lan
det. Tanken var nok å få over Maren og un
gene, men det ble ikke slik. Han ble derimot
samboer med en ny kvinne, av tysk-sveitsisk
opprinnelse, som han fikk seks barn med.
– Og en av etterkommerne etter den brasi
lianske familien, oldebarnet Diva, kom hit
på besøk, sier Knut og viser frem bilder av ei
stram dame som han var guide for.
Han stilte også opp for en amerikansk
kvinne som ønsket å se hjemgården til en av
forfedrene.
– Deretter tok vi turen innom den lokale
kafeen. Hun syntes kanskje det var litt rart
at den var tom, men i rommet ved siden av
ventet 35 slektninger som jeg hadde fått tak
i. Det ble veldig rørende, medgir han.
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En sosial hobby

–Data er mye enklere nå enn før,
forteller Knut Kvernflåten. Her på
kontoret på Gausdal Bruk i 1986.

Politiet i Norge
gikk glipp av en
stor kapasitet da
jeg valgte et annet
yrke. Jeg burde
vært etterforsker.

Knut Kvernflaten forteller at det er m
 ange
som er interessert i slektsforskning i
Gudbrandsdalen, og at det er mange spor
å følge. Fra Ringebu kommune alene var
det mellom 1832 og 1926 like mange som
utvandret som det er innbyggere i kom
munen i dag, rundt 4500 personer. Det er
møysommelig arbeid.
– La oss si du skal finne fødselen på en unge.
Men så har kvinnen endret navn, slik de gjor
de i forbindelse med giftemål. Det blir ikke
lettere av at også menn skiftet navn, når de
flyttet fra husmannsplass til husmannsplass.
De kunne skifte etternavn kanskje fire ganger
i løpet av sin levetid, opplyser Knut.
– Det har også skjedd at navn har blitt ført
galt inn i boka, at Andreas har blitt til Anders,
osv. Men man får fort en følelse med det,
sier slektsforskeren, som forteller dette er en
hobby som gjør at du får kontakt med folk.
– Vi ringer eller sender epost til hverandre,
gir hverandre tips og hjelper til å søke.
Gleden ved å finne svar og å kunne hjelpe

andre er usigelig stor, sier Knut som spøker
med at det norske politiet gikk glipp av en
betydelig kapasitet da han valgte et annet
yrke enn politi.
– Jeg burde vært etterforsker!

60 dager i fengsel for flerkoneri.
– Den tiden brukte han til lage 28 økseskaft,
humrer Knut.

Lever i uvitenhet

Gamle synder

For Knut er det like mye prosessen med å
lete som engasjerer, som det han faktisk
finner. Skjønt, han har jo avdekket en del
fascinerende fakta også.
– Jeg er imponert over oldefaren min. Han
het også Knut og ble født i 1798, begynner
han. Og Knut, altså oldefaren, giftet seg i
Hedal og flyttet i Sjoa, der han fikk 11 unger,
inkludert et sett trillinger. Det var jo en stor
flokk, selv i datidens målestokk, og nok å
henge fingrene i. Med tid og stunder dukket
det opp en 24 år gammel tjenestejente, Mari.
– Han fikk sitt tolvte barn med tjeneste
jenta i 1872, da han var 74 år! Den gutten
var min bestefar, fastslår han. Og gam
mel-Knut, han oldefar, flyttet sammen
med Mari, og dermed måtte han tilbringe

Det finnes mange slektsprogram
som holder orden på dataene. Knut bruker et som heter
Brother’ s Keeper der han nå har
samlet 50 sider med informasjon
om sine forfedre.

Han tror mange vil bli overrasket om de
begynner å grave i slektas historie.
– Det er ingen tvil om at mange lever i stor
uvitenhet. Men man skal grave litt for å
finne historiene, for mye er forbundet med
skam og var derfor lite omtalt, sier han.
Å få kunnskap om egne forfedre – har det
gjort noe med deg?
– Jeg får mange tanker rundt det jeg finner.
Jeg ser jo at en del egenskaper som trer frem
hos forfedrene våre, finnes i slekta i dag
også, sier Knut.
Han kan ikke få understreket godt nok
hvilken betydning internett har for slekts
forskning.
– Det er helt enormt hvilke muligheter net
tet gir i forhold til da jeg startet med dette
for over 20 år siden. Og jeg tror det bidrar til
at man holder seg klar i toppen! ○
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Opplæring
På datakurs

Tove Holter (79) er nå klar
for å erobre internett. Hun
får god hjelp av kursleder
Gro Kvæstad.

S P Ø R S M Å L & S VA R

Hvordan er det å
gå på grunnkurs i
data, kursleder
Gro Kvæstad?

Dette
kommer til å
bli så moro

1

Hva er det første man lærer
på grunnkurs i data?
– Vi begynner med å skru av og
på maskinen, og se på hvordan
strømsymbolet ser ut. Så lærer vi
oss mus og tastatur. Vi må rett og
slett begynne med grunnmuren,
før vi kan bygge et hus.

2

Hva er den vanligste misfor
ståelsen når det gjelder data?
– Jeg opplever ofte at folk tror
det er vanskeligere enn det
faktisk er!

Etter første dag på kurs ringte Tove Holter (79)
barnebarnet og ga beskjed om at han fikk hjelpe
henne å få tak i en datamaskin. – Jeg var irritert
på at jeg ikke kunne øve meg på det jeg hadde
lært med en gang, forklarer hun.

3

Hva er den største for
delen med å gå på kurs?
– På kurs er det mange repetisjoner og man må gjøre alt selv. Det
er også tid til å øve, både på kurset
og hjemme mellom kursdagene.

tekst Sissel Fornes foto Hampus Lundgren

T

ove Holter har tenkt mye på
hva hun har lyst til å gjøre når
hun får egen maskin og har
lært seg å bruke internett.
– Jeg håper å kunne bestille teaterbil
letter og reiser, og ikke minst til å ha
kontakt med familie og venner, forkla
rer 79-åringen. Hun har nemlig sett seg
litt lei av å ikke kunne delta på dette
som «alle» andre gjør .
– På 17. mai viste datteren min meg et
bilde på Facebook av oldebarnet mitt
i den nye bunaden. Hun var jo så fin
– og da tenkte jeg «søren også, jeg vil
også kunne få se bilder av familien min,
sier Tove.
– Og så vil jeg betale regningene mine,
fastslår hun.
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Klar for å bli databruker

Før Tove Holter pensjonerte seg, jobbet
hun på sosialkontor. Der var det et data
system, de de hadde tilgang til noen få da
tabaser. I den moderne omsorgsboligen
hun bor i på Kampen, er nettbrett en
del av tilbudet. Den bruker hun bare til å
sjekke dagens meny og aktivitetstilbudet
på senteret. Nå var hun motivert for å
ta steget helt ut – og bli en databruker.
– Jeg har ikke tort å gå på kurs før, men
nå er jeg klar og jeg har tid. Jeg føler at
man henger etter, ja, at man er dum
når man ikke bruker internett, sier Tove
Holter, som medgir at hun er nysgjerrig.
– Når de sier på tv at du kan lese mer
på internett, så kan jeg jo ikke det. Det
har ofte irritert meg, sier hun.

Tid og tålmodighet

– Du trenger ikke kunne noe for å
gå på datakurs. Det du trenger er
motivasjon og litt nysgjerrighet, sier
Gro Kvæstad, en av Seniornetts mest
erfarne kursledere.
Hun forteller at det hun legger aller
mest vekt på når hun holder kurs, er
tålmodighet.
– Det funker ikke uten. Vi bruker god
tid og har mange repetisjoner. Derfor
spør jeg hele tiden om folk har fått til
det vi driver med, før vi går videre.
Alle må henge med hele veien.
Gro Kvæstad tror det kan være enkle
re å lære seg data på kurs, enn å lære
av for eksempel familiemedlemmer.
– På kurs må du gjøre alt selv, og du

kan gjøre det ditt eget tempo. Vi setter
av tid til å øve. Dessuten er flere som er
i samme båt som deg. Ikke minst er det
sosialt og hyggelig!

Begynner forfra

Den blide kurslederen forteller at det
på kursene gjerne er noen som kan litt
fra før, mens andre ikke kan noe.
– Det er ikke så farlig. Vi begynner
forfra uansett. Aldersmessig ligger
kursdeltakerne på 60 til 90 år, og vi
pleier alltid å ha god stemning.
Kan alle lære seg data?
– Det må jeg svare ja til! Det er slett
ikke så vanskelig som mange tror, og
det hender rett som det er at jeg får
høre: «Var det så enkelt?»

Lettere enn forventet

På dag to av kurset synes Tove at hun
allerede har lært en del. Kurset er som
hun hadde håpet, med mulighet til å
stille spørsmål.
– Jeg knoter litt, men synes foreløpig
at det er lettere enn jeg hadde trodd.
Jeg har da inntrykk av at jeg klarer å
lære meg dette? Det er som søren at
jeg ikke har en maskin å øve på ennå,
men det tar nok ikke lang tid før det er
på plass, sier hun.
Den første utforskningen av internett
er lagt inn denne kursdagen, og det gir
mersmak fra første stund.
– Dette er spennende og jeg vet at jeg
vil fortsette. For dette kommer det til å
bli moro å holde på med! ○

4

Hva er den viktigste
egenskapen hos en
kursdeltaker?
– Du må være motivert - og bør
også være litt tålmodig. I tillegg
til at skal lære noe nytt selv, er
det flere som skal få med seg alt.

5

Hvem passer kursene for?
– Alle! Vi begynner helt
forfra. Aldersmessig ligger kursdeltakerne på 60 til 90 år, og vi
pleier alltid å ha god stemning.

6

Kan alle lære seg data?
– Ja! Det er slett ikke så
vanskelig som mange tror, og det
hender rett som det er at jeg får
høre: «Var det så enkelt?»
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Praktisk informasjon
Bruk biblioteket!

GUIDE

Her kan du få hjelp
til å bruke data
Biblioteket
Mange av landets folkebibliotek tilbyr
veiledning i databruk, organisert på forskjellige måter. Noen holder kurs, andre
tilbyr hjelp med det du måtte lure på når
du møter opp. Dette er en del av vår nasjonale bibliotekpolitikk. Et populært tilbud er
Avistjenesten. Fra biblioteket ditt kan du
få tilgang til mer enn 40 norske aviser på
nett helt gratis! Ikke nok med at du kan
lese ferske nyheter, du kan også søke i
millioner av historiske avissider.
Ta en tur på ditt lokale bibliotek og
finn ut hva de tilbyr!

Knekte
datakoden på
biblioteket
For Karin Mehren (78) ble
biblioteket en fin snarvei da
hun ville lære seg å beherske
datamaskinen. Og hjelpen er
der for deg også, helt gratis!
tekst Jan Hanchen Michelsen foto Paul S. Amundsen

P

ensjonisten fra Bergen har tid
ligere undervist i videregående
skole, men sluttet i skoleverket
før «alt» ble digitalisert.
– Heller ikke i senere jobber brukte
jeg data noe særlig, men da jeg ble
pensjonist så jeg hvordan utviklingen
skjøt fart, sier Karin Mehren.
Det er nå mange år siden hun kjøpte
seg en bærbar PC, men etter et par
ikke helt vellykkede kursopplevelser i
starten av «datakarrieren» ble maski
nen til Karin stort sett stående. Først
da hun tidligere i år så en annonse i
lokalavisen, skulle det løsne:
– Jeg kunne bli med på gratis datakurs
i regi av Bergen Offentlige Bibliotek.
Jeg har alltid vært glad i biblioteket og
har brukt det mye, og dette så ut som
et godt tilbud. Så jeg troppet opp og
fikk den siste ledige plassen. Heldigvis.
For nå har jeg lært mye av det jeg tren
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Da jeg ble pensjonist
så jeg hvordan utviklingen skjøt fart

Karin Mehren er blitt
selvhjulpen på internett etter datakurset
på Bergen Offentlige
Bibliotek. Her med
kursholder Lars
Abrahamsen.

ger å vite for å komme på nettet for
fullt, inkludert nettbank, behandling
av selvangivelser og Digipost.

Hjelp fra flinke frivillige

Kanskje er Karin representativ for de 20
kursdeltagerne, men trolig ikke. Rett og
slett fordi folk er forskjellige. Dette tar
kursene hensyn til:
– Det viktigste, i tillegg til den gode
kurslederen, var at dyktige frivillige
tok seg tid til å hjelpe hver enkelt, uan
sett kunnskapsnivå.
I dette tilfellet var det frivillige fra
Røde Kors som stilte opp.
– Hvordan var det å være tilbake på
skolebenken 25 år etter at du selv sluttet å
undervise?
– Det var en god følelse, ikke minst
takket være instruktørenes fantastiske
pedagogikk.
Kurset gikk over fem ettermiddager

Karin Mehren

og varte totalt i ti timer. Og Karin bruk
te naturligvis sin egen maskin.
– Den fikk jeg først skryt for, ettersom
den var så pent behandlet. Deretter
så instruktøren at maskinen var sju år
gammel og var plutselig ikke fullt så
imponert, ler hun.

Må ta hensyn til alle

– Men maskinen fungerer for mitt bruk.
Jeg bruker kanskje lang tid på det jeg
skal gjøre, men jeg får det gjort og
klarer meg selv.
Og hun lar seg heller ikke stoppe
av nye systemer, oppdateringer og
programmer.
– Jeg prøver å følge med og lære mer,
men jeg vet at mange på min alder, og
sikkert mange som er langt yngre enn
meg, føler at samfunnet ikke tar godt
nok vare på de som mangler data
kompetanse. Slike gode kurs er et flott

tiltak for å hjelpe på problemene, men
det må finnes alternative løsninger for
de som ikke kan eller vil lære seg data,
mener Karin Mehren.

Datakurs på biblioteket

Datakursene på Bergen Bibliotek inngår
i en bred satsning på folkelig kompe
tansebygging, der besøkende også kan
få personlig veiledning eller bli med i
«laptop-klubber» der små grupper får
en bibliotekansatt som veileder.
– Kursene skal passe for alle og vi gir
opplæring i bruk av både smarttelefo
ner, nettbrett og vanlige datamaskiner,
sier kursholder Lars Abrahamsen.
Kursene gir også en innføring i
bibliotekets andre digitaltjenester, som
blant annet elektronisk administra
sjonav lån, lån av elektroniske bøker,
digitale verksteder og informasjon om
spill for alle aldersgrupper.

Seniornett

Frivilligsentralen
Frivilligsentralene finnes over hele
landet og er lokale møteplasser som
mobiliserer frivillige til å sette i gang
aktiviteter som styrker kontakten mellom mennesker i nærmiljøet, på tvers
av generasjoner og kulturer. På sentralene tilbys et mangfold av aktiviteter,
som for eksempel dataopplæring.
Ta kontakt med kommunen din for å få
telefonnummeret til Frivilligsentralen
der du bor.

Seniornett Norge er en frivillig,
partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon, og har siden starten i 1997
jobbet for å inkludere seniorene i
den digitale hverdagen. Foreningen
har i dag 200 klubber over hele landet, og er Norges største arrangør
av datakurs for eldre. Ved siden av
holde kurs fungerer klubbene også
som møteplasser for å utveksle
erfaringer og holde seg oppdatert.

Kurs i lokale foreninger
Det finnes også en rekke kurstilbud fra foreninger og lag,
arrangert av både offentlige og private aktører. Kanskje det
lokale pensjonistlaget har en kurs på gang? Finnes det et kurs på
seniorsenteret? Følg med på oppslagstavler og i lokalavisa – og
allier deg gjerne med en venn slik at dere kan gå på kurs sammen!

Les bøker gratis på nettet
På bokhylla.no har Nasjonalbiblioteket har et tilbud som er åpent for alle: bøker
utgitt til og med år 2000 er tilgjengelige på nett, helt gratis. I løpet av 2017 vil det
være 250 000 norske bøker tilgjengelige! Tjenesten kan brukes hjemmefra, på
biblioteket eller andre steder du har nettilgang, så lenge du befinner deg i Norge.
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Dataopplæring
Unge hjelper eldre

Jeg liker å hjelpe andre,
og det er artig å forsøke å lære
bort noe. Dessuten er det
kjempekoselig å være her.
Britt Elise Vang (18)

Alle klarer
å lære data

For Inger Grindhaugen (68) er det spennende, sosialt og
trygt å lære nye ting på dataen. Hun får god hjelp av Britt
Elise Vang (18), en av skoleelevene som hver uke kommer til
Frivilligsentralen på Otta for å hjelpe eldre i gang på internett.
tekst Sissel Fornes foto Aleksander Andersen
30 NY PÅ NETT

NY PÅ NETT 31

Dataopplæring
Unge hjelper eldre

I

det gamle bedehuset som huser Frivil
ligsentralen i Otta nord i Gudbrands
dalen, sitter 68-åringen og 18-åringen
bøyd over et nettbrett. Inger Grindhau
gen trykker selv på brettet, mens Britt Elise
Vang er rådgiver.
– Å holde på med dataen aktiviserer
hjernen litt. Det blir litt som å løse kryssord,
kommenterer Inger, som jobbet 40 år i am
bulansetjenesten før hun ble pensjonist.
Hun er en av nærmere 20 pensjonistene
som har møtt opp med eget datautstyr for
å få hjelp av elevene fra den videregående
skolen denne dagen. En av elevene har
forklart hvordan du kan laste ned og lagre
radioprogram, som du kan høre når du vil.
– Det var spennende, sier Inger, som til
nå har brukt nettbrettet til å lagre bilder, til
å søke etter ting hun er interessert i og til å
se på filmklipp. Ikke minst synes hun det er
kjekt å følge med på hva som skjer hos den
gamle arbeidsgiveren.
– Og så er jeg en del på Facebook, der jeg
kan følge med på barnebarna, forteller hun.
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Individuell opplæring

Dataopplæringen pågår hver fredag fra kl. 13
til 15. Noen ganger presenterer skoleelevene
et emne som de eldre kan øve på etterpå.
Men mesteparten av tiden handler det om at
de eldre kan spørre elevene om det de selv
lurer på og få hjelp til å lære nye ting. For
18-årigen Britt Elise Vang er dette to skoleti
mer hun setter pris på.
– Jeg liker å hjelpe andre, og det er artig
å forsøke å lære bort noe. Dessuten er det
kjempekoselig å være her. Ikke minst fordi vi
blir kjent med mennesker i en annen alders
gruppe, sier hun.
Noen kan litt fra før når de kommer, men
mange må også lære seg alt fra starten av.
For elevene er dette bare en fin utfordring,
mener Britt Elise.
– Vi må jo prøve å sette oss litt inn i deres
situasjon og kanskje prate på en litt annen
måte. Jeg skjønner jo godt at ting kan virke litt
vanskelig til å begynne med. Men alle klarer
å lære seg data etter hvert, og vi begynner jo
med det enkleste først, sier 18-åringen.

Endelig i gang
OVER: Torbjørn Berget (79) er
fast bestemt på å lære seg data,
sånn at han kan bruke nettbank
og sjekke skatten. På hans første
oppmøte på dataopplæring er
det Henki Briksdal (18) som er
den gode hjelperen.
ØVERST TIL HØYRE: Det er høy
motivasjon for å lære og god
stemning på datakursene på
Frivillighetssentralen på Otta.
Primus motor er Kari Solberg ( i
midten) som har lokket mange
eldre til å bli med. – Vi har hatt
mange innom på dataopplæring
her de siste 5-6 årene. Jeg likte
det godt da helsesjefen i kommunen sa at de nok må sikre internettilgang på alle rom på det
nye mini-sykehuset, sier hun.

Torbjørn Berget (79) er med for første gang,
med sine nye, bærbare datamaskin. I 36 var
han økonomisjef i Vågå kommune, men til
tross for at de hadde dataanlegg der, har
han ikke hatt egen maskin hjemme. Pen
sjonisten har tidligere heller ikke vært vært
opptatt av å lære seg internett.
– Men nå føler jeg meg presset, altså. Vi
har skiftet bank, og nå vil jeg lære å bruke
nettbanken, sier Berget, som også har tenkt
å bruke internett til å sjekke skatten og til å
søke på ulike ting.
–Det som finnes av underholdning, er jeg
ikke så opptatt av. Ikke har jeg planer om
å handle ting via internett, heller. Men det
er blitt nødvendig å lære seg data, mener
Berget som fleiper med at han er redd han
mister pensjonen om han ikke henger med.
– Dessuten trengte jeg jo en skrivemaskin,
sier den motiverte 79-åringen.

Vær tålmodig!

Mari Svenning (64) og Grete Flatmo (58) er

Det finnes noe
interessant for alle
på internett, og
for meg er det et
fint tidsfordriv. Jeg
har dessuten fått
kontakt med gamle skolevenner
på Facebook.
Grethe Flatmo

derimot blant dem som lar seg inspirere av
de mange underholdningstilbudene og mu
lighetene for sosial kontakt på internett.
– Det finnes noe interessant for alle på inter
nett, og for meg er det et fint tidsfordriv. Jeg
har dessuten fått kontakt med gamle skole
venner på Facebook, fastslår Grethe Flatmo.
De to er opptatt av at man må være litt
tålmodig og ikke gi seg så lett.
– Jeg syntes ikke jeg lærte noe den første
gangen, men gir man seg litt tid, er det utrolig
hva man kan lære. Det er viktig at man fort
setter å komme på dataopplæringen, igjen og
igjen. Glemmer man noe, så får man jo bare
lære det på ny. Her blir man ikke utlært på én
dag, konstaterer Mari Svenning.

En sosial aktivitet

Kari Solberg, selve ildsjelen bak dataopplæ
ringen på Otta, forteller at de i løpet av de
siste 5-6 årene har hatt rundt 150 pensjonis
ter innom på dataopplæringen.
– Det har vært og er et populært tilbud. I
tillegg til at de får datahjelp, så er dette også
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Dataopplæring
Unge hjelper eldre

I tillegg til at de eldre får
data–hjelp, så er det jo dette
også sosialt og hyggelig.
Kari Solberg, ildsjelen på
Frivillighetssentralen
Ingrid Engelstad (76) har deltatt på dataopplæringen et par sesonger nå. Hun
kunne ingenting da hun kom, men er blitt glad i bruke internett. Her sammen
med Martin Joramo, som denne dagen viste pensjonistene hvordan de kan
laste ned og høre på radioprogrammer.

sosialt og hyggelig. Vi har kaffepause med
litt biteti, og så får jo pensjonistene bli litt
kjent med de fine ungdommene, forklarer
Solberg, som er daglig leder på Frivillighets
sentralen.
Sel kommune, som Otta tilhører, er
sammen med fem andre kommuner med
i en ordning der de ser på hverdagshjel
pemidler som gjør det mulig å eldre og bli
boende hjemme lengst mulig.
– Vi ser at mye handler om den teknolo
gien vi ser i nettbrett og såkalte smarttele
foner, og nettopp derfor har vi vært ekstra
opptatt av å kunne tilby opplæring slik at
den type hjelpemidler ikke oppleves frem
med eller vanskelig, sier IKT-sjef Terje Alnæs
i Sel kommune.
Dataopplæringen er imidlertid drevet etter
gulrot-prinsippet. Det skal oppleves lystbe
tont og være individuelt tilpasset – og ikke
minst både frivillig og helt gratis.
– Noen er opptatt av slektsforskning eller
har en annen hobby der internett er til
hjelp. Andre vil lære hvordan de kan ha
videosamtaler med barnebarna eller har lyst
til å se tv-programmer på brettet sitt. Her får
folk lære de funksjonene som er viktig for
dem, sier Kari Solberg.
34 NY PÅ NETT

DATAO P P L Æ R I N G

Se – der er mormor!
Det er 25 mil mellom der Rutt Spjeldnes (62) og der barnebarna bor. Men de ser hverandre
flere ganger i uka likevel – når de snakker sammen via videooverføring på internett.

Sondre og Julie i full gang med
vise mormor sine nyeste ervervelser og fortelle om hva de
har gjort i dag. De to barna sees
tydelig på skjermen til Rutt
Spjeldnes, der de sitter i sofaen
hjemme i Hønefoss. På deres
skjerm vises mormor i Otta.
– Videooverføring er en
genial oppfinnelse! Å kunne se
barna samtidig som jeg prater
med dem er helt fantastisk. Vi
bor jo et godt stykke fra hverandre, men med videooverføring er det nesten som
vi er i samme rommet, sier
62-åringen, som forteller at
de snakker sammen på denne

måten flere ganger i uka.
For barnebarna er det en
selvfølgelig ting å koble seg
til nett.
– 4-åringen gjør snart
dette helt på egenhånd, sier
mormor.
Selv har hun deltatt på dataopplæringen på Frivillighetssentralen, der hun også jobber.
– Jeg har vært med dataopplæringen i 5-6 år. Tidligere var
jeg kanskje litt engstelig for
å ødelegge noe, eller at det
skulle bli borte. Nå tør jeg å
prøve mye mer og merker at
jeg får til en del på egenhånd,
sier hun.
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Klart jeg
også kan lære
meg data!

Jeg spør på
biblioteket om
de kan hjelpe
meg i gang.

Slektsforskning
på internett virker
spennende ...

Ble du inspirert?
Ta kontakt med kommunen, hør på biblioteket, følg med i avisen,
spør barn eller barnebarn – og meld deg på datakurs!
Internett har ingen aldersgrense.
Lykke til!

