
 
Instruktioner till Zoom 
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Till dig som undervisar på Campus Värnamo 
 
Stort TACK för att du anpassar dig och hänger med i svängarna nu när vi i dessa extraordinära tider 
pga Corona har övergått till distansundervisning över en natt. För att övergången ska bli så smidig 
som möjligt har vi tagit fram nedanstående information till dig som undervisar hos oss. Länkarna går 
till inloggningssidor och engelskspråkiga guider. Lycka till!   
 
Praktiska tips 

• Starta om datorn inför varje sändning så minimeras risken för att det blir problem.  

• Tänk på att alltid ha datorn inkopplad med strömsladden under sändning.  

• Om möjligt – var nätverksansluten med sladd 

• Sitt ganska nära din dator/kamera så att du syns tydligt i bild.  

• Ha en lugn bakgrund utan fönster.  

• Öppna kameralinsen vid behov.  
 
Support 

• Möjlighet finns att genomföra Zoom-föreläsningarna på Campus Värnamo med support på 
plats. Du kan också välja att sända på distans.  

• Campus Värnamo utser en person inom organisationen som finns tillgänglig för support 
under den schemalagda sändningens gång.  

• Utbildningsledaren meddelar läraren vem som är supportansvarig för respektive tillfälle 
(namn och mobilnummer).  

• Supportansvarig har tillgång till möteslänk och kan koppla upp sig vid behov. 
o Ring supportansvarig om problem uppstår 

 
Zoom 

• Som lärare på Campus Värnamos utbildningar har du tillgång till en egen Zoom-licens med 
full funktionalitet.  

o Ladda ner Zoom-klienten   
o Kom igång med Zoom  
o Lärare med JU-adress loggar in här 
o Övriga lärare loggar in med den e-postadress som du fått inloggningsuppgifterna till 

direkt i Zoom-applikationen eller via https://zoom.us/signin 
 

• Schemalagd undervisning/redovisning 
Undervisning ska ske via Zoom enligt schema i kurs-PM om inget annat överenskommits med 
respektive utbildningsledare.  

o Utbildningsledare eller huvudlärare skapar Zoom-länkar till respektive 
föreläsning/redovisning etc. Länken skickas ut via pim i respektive kursaktivitet i 
pingpong dagen innan schemalagd aktivitet. 
 

o Koppla upp dig senast 20 minuter före utsatt tid via utskickad länk (i pim inför varje 
tillfälle), så att aktiviteten kan starta i rätt tid 

▪ Använd headset/hörlurar med mikrofon,  
▪ Klicka på blå knapp “Join with computer audio”,   
▪ Testa ljudet genom att klicka på pilen till höger om mikrofonsymbolen och 

välj ”Test Speaker & Microphone”,  
▪ ”Muta” din egen mikrofon när du inte behöver prata,  
▪ Aktivera kamera via ikonen nere till vänster i bild.  

 

https://zoom.us/download#client_4meeting
https://ju.se/download/18.64e7e41161bad78c7b20ae/1520578418279/zoom_SWE.pdf
https://ju-se.zoom.us/
https://zoom.us/signin


 
 

 
o Screen sharing - Skärmdelning  

▪ Som föreläsare kan du dela din skärm med övriga mötesdeltagare 
▪ Alla som medverkar i mötet har möjlighet att dela sin skärm, en i taget 
▪ Som host/alternative host kan du avgöra om det är en eller två som kan dela 

sin skärm samtidigt.  

• Om en studerande inte vill dela i hela gruppen kan funktionen 
breakout rooms användas för att skapa ett enskilt grupprum. Då kan 
den studerande dela sin skärm så att bara du som lärare ser. 
 

• Handledning  
Handledning av studerande ska i första hand ske enligt schema i Kurs-PM. Eventuellt behov 
av utökad handledning kan erbjudas endast efter överenskommelse med 
utbildningsansvarig.  

o Du kan själv skapa och schemalägga egna mötesrum i Zoom för t ex handledning av 
enskilda studenter eller grupper i projektarbeten etc.  

o Skicka möteslänken till berörda studerande via pim i pingpong.  
▪ De studerande kan själva skapa möten och bjuda in dig som lärare men det 

är viktigt att det är du som lärare som avgör om du kan vara tillgänglig eller 
ej.  
 

Pedagogiska tips 

• Variera gärna kortare föreläsningar med gruppdiskussioner för att hålla energin uppe. 

• Breakout-rooms - skapa mindre grupprum 
o Som host/alternative host kan du skapa mindre grupprum (breakout rooms). Detta 

används med fördel för att skapa dialog i mindre grupper, t ex diskutera kring en 
specifik frågeställning med koppling till din föreläsning.  

▪ Du kan välja antal grupprum och om fördelningen ska ske slumpvis eller så 
avgör du vilka och hur många som ska ingå i varje grupp.  

▪ Under pågående fördelning i grupprum kan du välja att flytta deltagare 
mellan olika grupprum.  

▪ Som host/alternative host kan du ansluta till vilket grupprum som helst. Du 
kan styra så att alla grupper återgår till huvudmötet via tidsinställning eller 
manuellt. Du kan också skicka enskilda mötesdeltagare till huvudmötet 
under mötets gång 

• Använd gärna polls för att stämma av att de studerande hänger med i undervisningen.  
 
Övriga funktioner i Zoom 

• Inspelning i Zoom – om särskilda behov föreligger 
Möjlighet finns att spela in hela eller delar av en föreläsning direkt i Zoom. Observera att 
inspelning kräver samtycke. Ställ fråga till alla medverkande innan inspelning startas.  

o Om du pausar och använder pausknappen så skapas en sammanhållen film.  
o Om du pausar och använder stoppknappen så skapas en ny film varje gång du startar 

och stänger av. 
o Filmerna som spelas in konverteras till mp4-filer efter avslutat möte 
o Vill du publicera filmerna så att de studerande får tillgång till dem – kontakta 

utbildningsledaren.  
 

• Remote control - Fjärrstyrning - om särskilda behov föreligger (T ex undervisning i en 
programvara)  

o Möjlighet finns att begära fjärrstyrning av en studerandes dator för att kunna visa 
eller genomföra olika manövrar direkt i programmet.  

o Den studerande kan även överlåta kontrollen till läraren.   
 

https://vmokommun.sharepoint.com/sites/CampusVarnamo/Delade%20dokument/1%20Krishantering%20-%20LM/Corona%20-%20information%20mm/Zoom/•%09https:/support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362153-Sharing-your-screen
https://www.youtube.com/watch?v=h45Te1il2qo
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206476093-Getting-Started-with-Breakout-Rooms
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-Meetings
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362673-Request-or-Give-Remote-Control

