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På nästa sida: Kommentarer 
 
 



Vad tycker du Senioruniversitetet bör tänka på om vi går över till digitala 
föreläsningar?  

 
(En del i huvudsak liktydiga svar är borttagna) 
 

• Ganska tråkigt! Trevligt att få träffas o bryta isolering  
• Det är inte möjligt för alla att deltaga. 
• Låt föreläsningen ligga kvar ett dygn eller mer. Om man får teknikstrul har man en 

chans att höra och se sin föreläsning eftersom förskottsbetalning gäller. 
• Då försvinner det verkliga mötet mellan människor och man kan lika gärna se något 

intressant på TV.  
• Det fungerar ju inom andra områden, så varför inte, problem visar sig kanske med 

tiden. Bra med sammandrag av föreläsningen om inte ljudet fungerar, och att 
föreläsningen ligger kvar, inte bara skall ses vid ett tillfälle. 

• Om man skall betala för dem skall man ha möjlighet att se dem i efterskott 
• Kolla upp oss tveksamma användare och ge oss chansen att utnyttja en "helpdesk" 

innan vi kan köra igång. 
• Att man förlorar den sociala kontakten som har betydelse för många seniorer. 
• Alla har ju inte tillgång till dator 
• Kanske erbjuda "analoga" alternativ, när det är möjligt. 
• Jag är tyvärr inte så bra på nätet men kan nog deltaga på digitala föreläsningar.  
• Att betala för digitala föreläsningar som man ser hemifrån känns märkligt. Under 

pandemin har vi vant oss vid att både kunna gympa 😊 och ta del av föreläsningar 
gratis.  

• Ljud- och bildkvaliteten men det har ni nog redan tänkt på tror jag! 
• Jag tycker inte att det skall vara digitala föreläsningar 
• Tycker inte det ät bra då man förlorar en viktig poäng att träffa andra människor. 
• Digitala föreläsningar skall vara lättillgängliga. 
• Det är mycket opersonligt, skapar inte kontakt, tråkigt. 
• Jag ser ju helst att vi slipper digitala föreläsningar. Det är helt ok med begränsat 

deltagarantal vid "liveföreläsningar" och jag som fått en plats vid ett tillfälle tycker det 
är ok att avstå nästa. Jag förstår att föreningens ekonomi blir lidande. För mig känns 
det så värdefullt att komma ut hemifrån, få ta del av bra kulturutbud och träffa andra 
människor även om det är på avstånd. Digitala föreläsningar är kanske ok under 
begränsad tid, men jag tror att väldigt många har fått nog av befintligt digitalt utbud via 
TV. 

• Det är ju relativt stora möjligheter idag att ta del av många föreläsningar och event 
digitalt. Jag misstänker att många går på föreläsningar pga av de personliga möten 
som dessa innebär, såväl och kanske mest med andra medlemmar men också för det 
personliga mötet med föreläsare. Varför inte satsa på föreläsning av den vanliga 
modellen, samt så länge coronarestriktioner gäller se till att säkerhet kan erbjudas och 
därutöver fortsättningsvis erbjuda streamingtjänst för intresserade digitala användare. 
Har precis varit med om ett sådant event i Stockholm och det fungerade mycket bra. 
Streaming ”rakt upp och ner” kräver inte så stora resurser, men däremot kunskaper om 
tekniken. Men den kan man lära sig. Som användare var det mycket lätt att ta del av 
streamingtjänsten. Man behövde bara trycka på en ”knapp”, betala som vilket e-inköp 



som helst varvid man fick en länk att klicka på och fylla i bifogat lösenord. Det 
fungerade utomordentligt bra. Men att lära användare som har dator eller en hygglig 
telefon att komma in på streamingtjänsten är enkelt . Jag ställer gärna upp och hjälper 
medlemmar. Men det skulle vara utmärkt med en liten handledarcirkel för E-ombud 
dessförinnan. Jag deltar gärna i en sådan.  

• Man förlorar en naturlig och trevlig kontakt om det skulle bli den ordinarie formen.  
• Bra ljud samt att föreläsarna inte talar för fort.  
• Jag har ingen erfarenhet av digitala föreläsningar. Jag vet inget om fördelar - 

nackdelar. (Ps jag har inte Swish).  
• Förlusten av kontakt mellan föreläsare och lyssnare samt förlust av social kontakt 

mellan lyssnare. 
• Att det inte blir envägskommunikation utan att deltagarna kan göra inlägg. 
• Jag tror den "sociala biten" och att komma ut till en annan miljö är en viktig del. 

Corona-anpassning nu en period är en sak men låt oss hoppas det är tillfälligt. 
Däremot kan jag tänka mig komplement av e-föreläsningar när det är nödvändigt. 

• Digitala lösningar är det bästa alternativet under pandemin men när den är över vill jag 
helst lyssna på era föreläsningar live. Kan man få välja sättet att lyssna är det förstås 
bästa alternativet. Vartefter kroppen åldras blir kanske föreläsningar live en omöjlighet 
att ta del av. Svar på frågan: Noggranna, lätta och tydliga instruktioner hur man gör för 
att ta del av en föreläsning. 

• Jag anser i nuläget att det ännu inte är lämpligt med föreläsningar på plats. 
Smittspridningen nu under hösten är osäker och deltagarna är många i riskzonen. 
Därför har jag inte anmält mig till någon kurs. För mig skulle det vara trevlig om Konst 
skulle kunna ges hem till min dator i höst. Jag kan gärna pröva det på försök.  

• Att man kan välja tidpunkt när man vill se. 
• Överväg göra både och: fysiska och online möten ("hybrid" möten). Då kan de som 

inte vill träffas fysiskt eller känner sig inte helt friska vara med via datorn liksom de 
som inte fick plats (om det blir begränsningar med antalet personer som får delta 
fysiskt). 

• En information hur man öppnar för digitala föreläsningar. 
• Kanske hybridmöten, fysiskt möte med möjlighet att deltaga digitalt kan vara ett 

alternativ. Tror att vi behöver få till fysiska möten på sikt, de har en stor social 
betydelse. 

• Fysiska möten är viktiga. Kunde man ta halva gruppen varannan gång om det inte går 
att ordna säkra möten för större grupper. Ändra inte för mycket och riskera hela 
verksamheten, detta blåser över. Det är alltid viktigt att bara de som inte är 
smittsamma kommer även om det bara är en vanlig förkylning.  

• Det bör vara korta föreläsningar. Blir ju envägskommunikation, eftersom möjlighet till 
dialog är minimal. Viktigt att SU väljer "rätt forum". Värt att prova, och se det som ett 
test!  

• Det viktigaste med SUs föreläsningar anser jag vara den sociala gemenskapen och 
kontakten dels mellan föreläsare och åhörare, dels mellan åhörarna när frågor ställs 
och besvaras eller leder till fortsatt tankeutbyte. Detta samspel är delvis rent fysiskt 
och kan, åtminstone inte som jag upplever det, aldrig ersättas av den digitala 
kommunikationen.  



• Jag tycker allmänt att det är mycket sämre med digitala föreläsningar. Man förlorar så 
mycket av upplevelsen. Bättre då att (om möjligt) söka en stor lokal där in- och utsläpp 
går att ordna utan "närkontakt" mellan besökarna. Skulle det vara möjligt att låna/hyra 
en kyrksal (t ex Gustav Adolfskyrkan) med många in- och utgångar, där en "mötesfri" 
passage kunde anordnas och som är så stor att vi kan sitta utspridda. Ett exempel 
bara, det finns säkert andra lika bra stora lokaler med flera dörrar. (Åhaga borde kunna 
ställa upp, om vi hjälper till att ställa fram stolarna...). Här har jag ett förflutet som gör 
att jag skulle kunna hjälpa till med en förfrågan. Detta var inte direkt ett svar på den 
ställda frågan, men ändå...  

• Grundläggande för s-univ. tycker jag är att deltagare och lärare träffas för att utbyta 
idéer och tankar, att umgås över en kopp kaffe och möjligheten att träffa nya 
människor. Det digitala är en viktig plattform, speciellt för studier och ett bra alternativ i 
dagens värld men annars väldigt övervärderat när det gäller den direkta kontakt som 
människor får när de träffas. Men hur är utsikterna för hösten och våren och ekonomin 
...? 

• Ha lika intressanta ämnen och föreläsare som tidigare 
• Att när det blir möjligt återgå till föreläsningar på plats! Trevligast! 
• Att helt gå över till digitala föreläsningar anser jag vara fel. Vi människor behöver 

mötas och då inte bara möta föreläsaren. Pausen och dess möjlighet till diskussion 
med andra är viktig socialt och utvecklande för de intresserade personer som kommit 
till föreläsningen.  

- "Framtida föreläsningar" - betyder rubriken att en enda lösning söks för 
föreläsningar från och med nu och för all tid framöver, eller kunde det stå 
"temporära föreläsningar/föreläsningar i en temporär tid"?; - ha andra alternativ 
för betalning; - ha lägre avgift för webbföreläsning; - skall respektive 
webbföreläsning endast kunna nyttjas under en bestämd tid (t ex i en vecka 
eller två veckor, och då passar rubriken "temporär" riktigt bra)?; - skall varje 
medlem kunna nyttja inloggningen en eller flera gånger till samma pris, eller 
kostar det medlem varje gång som den loggar in till föreläsningen?; - vad 
händer om medlem pausar pågående föreläsning för t ex toalettbesök - loggas 
medlem automatiskt ut efter en viss tids inloggning?; - hur kan SUB garantera 
att inloggning till föreläsning endast görs av medlem? (om detta är önskvärt av 
SUB); - ge exakta och enkla instruktioner till användare inför inloggning till 
webbföreläsningar för att undvika många "E-ombud" - testa instruktionerna på 
flera olika "försökspersoner" innan de annonseras publikt - eventuellt kan 
"stödjare" behövas för att ge stegvisa instruktioner via t ex telefon om inte de 
givna instruktionerna förstås av användaren.  

• Jag tycker det är bra under Corona. Efter Corona är social kontakt lika viktig som 
föreläsningen. 

• Så tråkigt! En stor del av behållningen är det fysiska mötet och få lyssna och ställa 
frågor på plats. Är rädd att jag inte kommer koppla upp mig på digitala föreläsningar.  

• Gör en enkel manual som beskriver hur man kopplar upp sig. 
• Att detta kräver viss upplärning, att viss social samvaro förloras Varför inte kombinera 

om det går? 
• Att medlemmar som inte är så tekniskt kunniga kan få stöd och hjälp med 

uppkopplingen vid första tillfället på något sätt? Hoppas att digitala föreläsningar bara 



är en temporär lösning -bra sådan- under pågående pandemi. Hoppas vi inom snar 
framtid kan ses fysiskt för att kunna ta del av ert fantastiska kursutbud,  

• En föreläsning torde vara enkel att anordna och avlyssna digitalt, då den i huvudsak är 
enkelriktad. Möten med diskussioner, workshops eller andra former av interaktion blir 
dock svårare att genomföra digitalt. Diskussioner i grupp, i realtid över ett digitalt 
verktyg, kräver hög koncentration, närvaro och uppfattningsförmåga. Detta är svårt 
även för något yngre och kräver såväl träning som disciplin. 

• Viktigt med möjlighet till frågor i samband med föreläsning, dvs någon form av direkt 
chattfunktion eller så att alla deltagare kan se alla andra. Hitta form för aktivt 
deltagande och viktigt att bryta isolering 

• Det trevligaste är naturligtvis att uppleva i realtid, men om det inte är möjligt kan det 
vara bra att kunna ta del av föreläsningen någon av de närmaste dagarna efteråt. 

• Jag tror att många tröttnat på digitala alternativ. 
• Att en viktig del av våra kurser är det sociala omgänget. 
• Roligare att träffas irl när pandemin är slut.  
• Seniorer är inte alltid teknikuppdaterade Dessutom betyder den fysiska samvaron 

väldigt mycket. Avstå från digitala föreläsningar! 
• Jag är medlem i Göteborgs symfoniker. De sände nu live via sin app. I min mobil kan 

jag till min stora glädje följa detta. Även så med Göteborgsoperan. Är lite osäker på hur 
jag över huvud taget klarat detta, men det fungerar. Nu, flera gånger dessutom, så det 
verkar inkört. Ni kan ju tänka på att ge det lite tid, så man hinner ”koppla”. 

• För mig är det helt ointressant med digitala föreläsningar. Det finns mycket redan nu 
att upptäcka på nätet. För mig är det angeläget att komma ifrån min isolerade tillvaro.  

• En del av att delta i en föreläsning är ju den sociala delen. Därför är jag negativ till 
digitala föreläsningar 

• Alla behärskar inte tekniken eller vill inte ta del digitalt. Varannan gång digitalt och 
fysiskt kanske. Tror nog ändå att de flesta föredrar fysiska träffar. Vi behöver träffa 
människor efter denna långa isolering! 


