Vad Inger Hansson och Ebba Holmberg tycker om digitala aktiviteter.
Inger Hansson och Ebba Holmberg, medlemmar i SeniorNet Helsingborg, har varit med på en del
digitala aktiviteter och vi vill ta del av deras erfarenheter.
Så här svarar Inger våra frågor:
SNH. Vad tycker du om digitala möten i stället för fysiska?
IH. Fysiska möten är naturligtvis det bästa. Men nu har vi pandemin här som ställer allt på tvären.
Och då har vi inget annat alternativ.
SNH. Var du osäker inför uppkopplingen i zoom?
IH. Det var lite osäkert, men om man ger upp är risken stor att man inte återkommer. Och in kom jag
ju.
SNH. Fick du den information du behövde om zoom?
IH. Vid andra tillfället var informationen mycket bättre. Då fick jag information om ” Raise hand" mm.
SNH. Vad säger du till alla som tvekar inför zoom? Finns det anledning att tveka?
IH. Som sagt, tveka inte. Visserligen är fyrtio deltagare som bäst bra, men det är ju många som går
miste om allt möjligt. Inte minst kontakten med föreningen och andra medlemmar. Det är ju många
som kanske helt slutar i SeniorNet. Och det vore farligt för en förening som verkligen behövs.
SNH. Har du använt zoom i andra sammanhang?
IH. Nej det har jag inte, förutom via NSSU (Nordvästra Skånes Senioruniversitet).
SNH. Har du förslag på fler digitala aktiviteter?
IH. Tyvärr inte, men så länge restriktionerna finns kvar, måste vi luta oss mot det digitala.
Ebba sammanfattar sin syn så saken så här.
”I dessa Coronatider när man ju helst ska isolera sig från omvärlden är det ju en tillgång tycker jag, att
få delta i digitala möten. Man kan välja en mysig plats hemma och lyssna/medverka i mötet med
frågor och kommentarer om man känner för det. Innan informationen från SeniorNet hade jag ingen
kunskap om Zoom. Har mest utnyttjat Skype, Whats up och FaceTime eftersom jag har barnen och
bekanta på långt avstånd från Höganäs där jag bor. Fick först hjälp av en bekant att ladda ner Zoomappen men tyvärr ingen vidare annan info om användningen. Men från SeniorNets sida får man
förträfflig hjälp och info och att använda Zoom är mycket enkelt. Ta hjälp av de som kan Zoom och
var med i gemenskapen - det kan bli en sådan även om den "bara" är digital - tills vi åter kan träffas
på kurser eller i kurslokalen!
Kan tänka mig en kurs/aktivitet som kan göras digitalt - - skulle det kanske gå att göra en liten digital
kurs där någon kunnig "lärare" kunde förklara lite närmare vad olika knappar i olika vanliga appar
betyder. Är säker på att många av oss är lite rädda/osäkra på att trycka på knappar där man inte vet
vad som kan hända. Det låter så enkelt men jag är säker på att det finns många som inte känner
till/förstår många knappars betydelse/innehåll! Kanske kan detta vidarebefordras till kursgruppen.

