
SENIORSURFARNA SÄSONG 2 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 1, 28 min Våga ge sig in i något nytt 

Del 1 av 6. Seniorsurfarna anländer till träningslägret där Kattis direkt drar igång med ett 

kunskapstest. Alla klarar att ringa på sina telefoner men redan vid nästa uppgift, att mejla, kör det 

ihop sig. Carl Jan har aldrig mejlat eller skickat sms, Johan har inget tålamod och Arja är skeptisk till 

det mesta. Men entusiastiska Siw briljerar med både emojier och e-post. Efter testet får de sin första 

uppgift; att googla, och sedan filma varandra. Det visar sig kräva både kreativitet och tålamod. 

 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 2 28 min,  Vem kan man lita på? 

Del 2 av 6. Om säkerhet på nätet. E-legitimation och betalning över nätet, är det verkligen säkert? 

Vågar seniorerna börja handla med Swish? Och kan man verkligen 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? 

 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 3, 28 min 28 min  Socialt på distans 

Del 3 av 6. Videosamtal är något som blivit viktigt för många, särskilt nu under pandemin, när man vill 

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? Kan Arja och 

Johan bota Claes Malmbergs koskräck? Och kommer Carl Jans sekreterare att få mindre att göra, nu 

när Carl Jan lär sig knep som gör det lättare att själv skicka textmeddelanden och mejla? 

 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 4, 28 min Teknik för alla 

Del 4 av 6. Nu är det dags att lära sig använda telefonerna som hjälpmedel. Om man har nedsatt syn 

eller hörsel, fumliga fingrar eller bara ett kort tålamod finns redan olika användbara hjälpmedel i 

telefonen. Dessutom finns det flera appar som deltagarna får prova på. Carl Jan får komplimanger av 

en app och Johans telefon börjar 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? 

 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 5 28 min,  En enklare vardag 

Del 5 av 6. Om att förenkla vardagen med tekniken. Tänk att gymmet, kokboken, kartan, almanackan, 

plånboken och akvarellkursen kan rymmas i den där lilla telefonen, eller surfplattan. Johan får de 

andra deltagarna att svänga ordentligt på höfterna i ett zumbapass, Arja sparar inte på sockret när 

det ska göras pannkakstårta och Carl Jan blir borttappad igen, vilket får Siw att ilskna till. Dessutom 

upptäcker Siw den hemlighetsfulla QR-koden. 

 

Seniorsurfarna Säsong 2 avsnitt 6, 28 min Examensprov 

Del 6 av 6. Det har blivit dags för examensprov för årets seniorsurfare. Nu är det upp till bevis för Arja 

Saijonmaa, Carl Jan Granqvist, 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 fortfarande 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? 

https://urplay.se/program/219714-seniorsurfarna-vaga-ge-sig-in-i-nagot-nytt
https://urplay.se/program/219713-seniorsurfarna-vem-kan-man-lita-pa
https://urplay.se/program/219712-seniorsurfarna-socialt-pa-distans
https://urplay.se/program/219709-seniorsurfarna-teknik-for-alla
https://urplay.se/program/219711-seniorsurfarna-en-enklare-vardag
https://urplay.se/program/219715-seniorsurfarna-examensprov

