
Zoom Lärare 
 

Anordna möte 
Vägen in till ett möte i ett mötesrum är en möteslänk, en webbadress som pekar på det 
virtuella mötesrummet. Den som ansvarar för videomötet är också den som skapar 
mötet/möteslänken. 
Om andra lärare i kursen på egen hand ska kunna starta möte via samma möteslänk måste 
man lägga till dem som alternate hosts i sitt rum. 
Man kan bara ha ett av sina mötesrum igång samtidigt. 
Möten hålls i en särskild Zoom-app. Många inställningar kan göras i appen men vissa saker 
sköts via en webbsida. 
Första gången man använder Zoom ombeds man installera appen på sin enhet. 
Lärare kan inte skapa länk för studenters egna möten utan det skapar de själva.  
 

Aktivera Zoom i Canvas 
Genom att aktivera Zoom för en kurs i Canvas får studenterna en tydlig väg in till Zoom-
möten. Tidsbestämda möten som skapas på detta sätt syns i kursens kalender och i 
kursöversikten. 

▪ Gå till kursens navigeringsmeny (”andra kolumnen i vänsterkanten”) och välj 
Inställningar. 

▪ Gå till fliken Navigering och aktivera (dra upp) funktionen Zoom. Spara. 
▪ Gå till Zoom som nu ska synas i kursmenyn (syns dock inte i grupper). 
▪ Skapa ett tidsbestämt möte. 
▪ Studenterna ser möteslänken i Zoom-menyn i Canvas, i kursens kalender och i 

kursöversikten.  
Det är inget krav att aktivera Zoom i Canvas för att det ska fungera för en student att, via en 
möteslänk som läraren lagt ut på annat sätt, starta Zoom. Däremot kan det vara lite enklare 
för läraren att skapa möteslänken och för studenten att hitta den. 

 

Skapa möteslänk via webbsida: 
• Gå till gu-se.zoom.us (nås även via Medarbetarportalen>Verktyg>Zoom) 

• Välj Sign in (välj SSO och domän gu-se om det efterfrågas) 

• Schedule a new meeting 
Ange mötestid. Om samma länk ska användas flera gånger, välj Recurring. 
Använd standardinställningar såvida du inte medvetet vill ändra. Undvik ”join before 
host”. 
Lägg till mejladress för andra GU-personer som ska ha möjlighet att starta mötet 
(alternative host; kräver att de har konto=varit inloggad). Mejl sänds automatiskt till 
den personen. 

• Spara och kopiera möteslänk. 
Lägg länken så att studenterna kommer åt den, t.ex. på en sida eller som en modullänk i 
Canvas och informera om när aktiviteten ska vara (t.ex. Seminarium i Zoom onsdag 2/10 kl. 
17.00). 
 

Vid mötestillfället 
Klicka på länken som lagts ut till studenterna och logga in så att övriga deltagare kan ansluta. 
(Första gången, installera Zoom-app). 

https://gu-se.zoom.us/
https://www.medarbetarportalen.gu.se/verktyg/zoom/


Säkerställ att rätt mikrofon, högtalare och webbkamera används i mötet (välj längst ner till 
vänster). Kontrollera gärna utrustningen med funktionen Test speaker and microphone. 
 

Kort om några funktioner i Zoom 
• Share: Visa powerpoint, skrivbord med mera från egen dator. 

• Breakout rooms: Dela upp studenterna i grupprum. Läraren kan ”vandra runt” i 
grupprummen. Gruppindelning kan förberedas men kräver då att studenterna loggar 
in (sign in) vilket inte är ett nödvändigt krav för att delta i ett möte. 

• Chat: Chatta med andra i mötet. Texten sparas inte automatiskt (ifall man inte spelar 
in) men man kan spara manuellt. I mötet ser man bara text som skrivits under tiden 
man varit inloggad.  

• Record: Spela in möte (sker lokalt på datorn, filmen får sedan laddas upp till GU Play 
eller direkt till Canvas). 

 

Anmärkningar 
▪ Alla har redan från början ett eget personligt rum. Det kan användas för undervisning 

men det finns en risk att fel studenter kommer in i mötet ifall samma länk finns i 
många kurser. Rekommendationen är att använda det egna rummet för personliga 
möten, inte undervisning, men det är en smaksak. 

▪ Endast ett av dina rum kan vara igång samtidigt. Om du låter studenter gå in i ett rum 
utan din medverkan (Join before host) blir det rummet upptaget och du riskerar att få 
problem med ”dubbelbokning”. 

▪ Ibland är det lite otydligt om man är inloggad eller inte. För att bli värd måste man 
vara inloggad. Kom ihåg – SSO och domän gu-se. 

▪ Vissa inställningar görs i appen/klienten/programmet, andra på webbsidan. De 
förvalda inställningarna fungerar bra att börja med. 

▪ Man kan chatta separat (utanför videomöte) med person eller grupp – då sparas 
texten (endast inom egna kategorin, medarbetare eller student). 

 

Manual 
Länk till Zooms egen supportsajt support.zoom.us finns längst ner på webbsidan 
gu-se.zoom.us. Där kan man söka på nyckelord och få bra hjälp. 
 
 
 

 

Studenters egna Zoom-möten 
Studenter kan inte skapa möten inifrån Canvas utan måste göra det från Zoom-appen eller 
på webbplatsen gu-se.zoom.us. Enklast är att en student bjuder in de andra till sitt eget 
personliga mötesrum. Inbjudan kan t.ex. skickas via Inbox i Canvas eller inifrån Zoom-appen. 
 
På nästa sida finns information för studenter. Den finns även som separat pdf. 
 

  

http://support.zoom.us/
http://gu-se.zoom.us/
https://gu-se.zoom.us/


Zoom Student 
 

Delta i möte 
För att delta i ett Zoom-möte som arrangeras av din lärare klickar du bara på länken som 
läraren har gett dig tillgång till, troligen i Canvas. Första gången du gör detta ombeds du 
installera och starta en Zoom-app. Det underlättar för läraren om du väljer Sign in (välj då 
SSO och domän gu-se.zoom.us). 
Du behöver kamera och head-set så att du syns och hörs bra. 
Använd den inbyggda testfunktionen så att du vet att allting fungerar som det ska (Test 
speaker and microphone). 
Om du inte lyckas installera Zoom-appen kan du eventuellt delta direkt via webbsida (beror 
på hur mötesrummet är uppsatt). Då får du inte tillgång till alla funktioner. 
Tänk på att vara i en lugn miljö så att du själv och andra i mötet inte blir störda. 
 

Anordna möte 
Om du och dina studiekamrater ska ha ett möte på egen hand får en i gruppen starta ett 
möte och bjuda in de övriga.  
Starta Zoom-appen och välj New meeting eller gå till gu-se.zoom.us (nås även via 
Studentportalen>Tjänster & Verktyg>Zoom) och välj Host - Start a meeting. 
För att vara värd för ett möte måste man vara inloggad. Använd SSO-inloggning och ange 
domän gu-se om det efterfrågas. 
Bjud in andra studenter till mötet t.ex. genom att sända dem möteslänken via Inbox i Canvas 
eller direkt inifrån Zoom. Länken hittar du under Invite i mötet. 
 

https://gu-se.zoom.us/
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/zoom
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