
SENIORSURFARNA SÄSONG 1 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 1, 28 min,  Det behöver inte vara så svårt 

Del 1 av 6.. Seniorsurfarna anländer till träningslägret och Kattis testar deras digitala kunskap. Var 

ligger kunskapsnivån när det gäller att skicka sms, ta en selfie eller swisha en krona? Det visar sig att 

Björn Hellberg bara kan ringa på sin telefon, Ewa Fröling har ett starkt motstånd till Swish och Claes 

Malmberg hittar ingen knapp för att skicka bilder. Och den allra första uppgiften, att söka 

information och googla på nätet, visar sig inte vara helt enkel. 

 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 2, 28 min Använda telefon istället för dator 

Del 2 av 6.. Våra seniorsurfare får lära sig att installera e-post i sina mobiltelefoner. Och de får prova 

på att prata med telefonen och be den göra saker. Dessutom ska de lära sig att skicka bilder och 

filmer. Kommer Claes Malmberg, trots bristande tålamod, att lyckas skaffa sitt livs första e-

postkonto? Hur går det när Björn Hellberg ska filma Ewa Fröling när hon läser en replik? Och lyckas 

Marianne till slut ta en selfie med en höna? 

 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 3, 28 min  Köpa och sälja med telefonen 

Del 3 av 6. Det är dags för seniorsurfarna att installera BankID och Swish. De ska dessutom försöka 

köpa och sälja saker på nätet. Hur ska det gå när Claes Malmberg och Björn Hellberg ska boka en resa 

och beställa blomsterbud till Kattis? Är det ens möjligt? Och Ewa Fröling och Marianne Mörck 

beställer en matta på nätet. Men stämmer verkligen måtten? 

 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 4, 28 min Appar för både nytta och nöje 

Del 4 av 6. Nu får våra seniorsurfare lära sig allt om appar. De testar appar för nöje och appar för 

nytta. Med hjälp av ny teknik får vi följa med till platser som betyder mycket för dem. Claes 

Malmberg går vilse och blir omringad av tjurar. Lyckas Ewa Fröling hitta och rädda Claes? Och hur ska 

Björn Hellberg, som aldrig använt någon karttjänst i telefonen tidigare, hitta Marianne Mörck? 

 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 5, 28 min  Sociala medier för ett socialare liv 

Del 5 av 6. Seniorsurfarna ger sig ut på sociala medier-vågen. De får prova på olika sociala medier och 

ringa varandra med videosamtal. Gänget testar sig fram och tar bilder med roliga filter, Björn 

Hellberg får både öron och nos. Claes Malmberg blir chockad, är det sant att självaste Zlatan vill följa 

honom på Instagram? Och lyckas Ewa Fröling och Marianne Mörck lista ut var Claes Malmberg och 

Björn Hellberg befinner sig med hjälp av ett videosamtal? 

 

Seniorsurfarna Säsong 1 avsnitt 6, 28 min Examensdags 

Del 6 av 6. Det är examen för seniorsurfarna. Vad har de lärt sig? Och vilka av de digitala 

färdigheterna kommer de att ha nytta av framöver? Kattis ger dem avslutningsuppgiften som 

involverar allt som de lärt sig under veckan. De ska laga en avskedsmiddag, men ingredienserna 

saknas. Kommer Björn Hellberg och Claes Malmberg att lyckas betala för äggen de plockat? Och hur 

ska det gå när Ewa Fröling och Marianne Mörck ska köra med hjälp av karttjänster och röststyrda 

assistenter? 
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