
SeniorNet Studera – Tips till lokala föreningar
Tips och råd för hur du kan 
använda utbildningsportalen 
seniornetstudera.se

Vi har samlat innehåll från 
olika håll. Här finns kurser och 
videoklipp för dig som är 
nybörjare liksom för dig som är 
nyfiken att ta reda på mer. 

Här visar vi hur du kan söka 
och hitta det material
du behöver just nu.



Hitta material på SeniorNet Studera

Om du (eller dina kurs-
deltagare) vill ha extra hjälp 
att söka efter material klickar 
du på pilen till höger om 
frågan. Du svarar på tre frågor 
och får då förslag på lämpligt 
innehåll.



Materialet är indelat i olika teman

Innehållet är sorterat i teman 
med var sin färg: 

• Information och grunder
• Kommunikation och 

samarbete
• Skapa innehåll
• Säkerhet
• Problemlösning
• Digitaliska/IT-begrepp

Teman inspirerade av EU: s kompetenshjul



Filtrera fram studiematerial

Först väljer du Tema. 
Sedan kan du söka, 
det vill säga filtrera 
fram innehållet via
Ämne, Nivå (svårhetsgrad)
och Enhet (mobil, dator,
Surfplatta).
Du kan även välja alla 
enheter.

Om du inte väljer något 
visas alla kurser under 
temat.



Guide till SeniorNet Studera

Under fliken Guide 
berättar Anneli Clevenrot
hur hon gör för att
lära ut det digitala  
via deltagarens egen mobil.

I slutet beskriver hon 
även hur sidan 
seniornetstudera.se
kan användas. 



Aktuellt – nyheter och events

Under Aktuellt hittar 
du nyheter och 
event som rör 
oss seniorer.

Kontakta gärna 
redaktionen om 
du har förslag på 
innehåll. 
E-postadressen 
står i sidfoten.



Tillgänglighet för alla – Talande webb

Under länken till höger i sidfoten 
finns information om Tillgänglighet, 
exempelvis hur du använder 
tjänsten Talande webb.



Använd SeniorNet Studera till dina kurser

Ta gärna en rundtur på webbsidan 
när du förbereder dig inför en kurs. 
Det kan hända att du hittar precis 
det som passar det tema ni ska ta 
upp.

Tänk på att du kan använda ett 
videoklipp som kursmaterial i en 
kurs du ska hålla. Eller be kurs-
deltagarna att titta på ett klipp i 
förväg.



Roligt och lärorikt tillsammans

Passa på att gå igenom 
studiematerial tillsammans. Kanske 
söker ni efter något speciellt? 

Ofta är det både trevligt och 
matnyttigt att ha någon att 
bolla med. 



Botanisera hemma bland kurserna

Sidan fungerar också när du sitter 
hemma i soffan med en kopp kaffe. 

Du kanske vill ta reda på hur du gör 
för att se en film via Cineasterna,  
som är Bibliotekens där du kan
”låna” en film. 



Här är annonser i två format.
Använd dem för lokalpress 
eller presentationer efter behov. 

Större format kommer att finnas på
seniornetstudera.se.

980x240 px

320x320 px



Två varianter av annonser
med lite mer text. 

580x300 px

375x140 px



SeniorNet Studera – för dig!

Bästa sättet att utforska 
webbsidan är på egen hand! 

SeniorNet Sweden kommer 
under våren 2023 att utöka 
innehållet och producera fler 
filmkurser och videoklipp.

Välkommen att kontakta oss 
om du har frågor eller förslag. 

Av: Suzanne Branner, Catharina Nordengren


