Bli med i undervisning via Zoom i Canvas

Innholdsfortegnelse
Bli med i undervisning via Zoom i Canvas .................................................................................................... 1
Last ned og installer Zoom-programmet ............................................................................................................. 2
Registrer deg med din Feide-bruker..................................................................................................................... 3
Hvordan bli med i undervisningen via Zoom........................................................................................................ 6
Hvis undervisningen blir tatt opp og du ikke vil være med i opptaket................................................................. 8

1

Last ned og installer Zoom-programmet
1. Første gang du deltar via Zoom må du laste ned zoom-programmet. Gå til nettadressen
https://kristiania.zoom.us/download og klikk knappen «Download».

2. Du får spørsmål om å installere programmet. Last ned og installer Zoom.
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Logg inn i Zoom med din Feide-bruker
Med hensyn til sikkerheten, skal slle studenter og faglige ved høyskolen logge inn i Zoom
med sin Feide-bruker. Når du først er logget inn, forblir du innlogget, så du trenger bare
logge inn første gang du bruker Zoom.
1. Logg inn i Zoom-programmet.
Når du har installert programmet kan du finne det i programvarelisten.
PC:

A. Trykk på startknappen.
B. Programvarer er sortert alfabetisk. Skroll ned til Z.
C. Trykk på den blå Zoom-knappen.
MAC:

A. Trykk på Launchpad.
B. Trykk på den blå Zoomknappen.
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2. Du vil nå se dette startbildet.
For at du skal kunne bruke Zoom til å opprette møter, logger på med FEIDE.
Velg «Sign In».

3. Velg "Sign In with SSO"

4. «kristiania» skal automatisk være fylt inn i feltet. Hvis det ikke står noe der – skriv
«kristiania». Klikk så «Continue».
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5. Nå åpner det seg en ny fane i din nettleser. Du skal velge din tilhørighet (Høyskolen
Kristiania).

6. Din tilhørighet skal huskes av din nettleser og hvis du har brukt FEIDE i denne nettleseren
før kan det hende at du blir sendt direkte til påloggingsside, uten å spørre om tilhørigheten.
Hvis du har brukt FEIDE ved en annen institusjon husker kanskje din nettleser den
innloggingen, og du blir automatisk innlogget med en annen tilhørighet. Da må du logge ut
og slette alt som din nettleser husker og velge ny tilhørighet (Høyskolen Kristiania).
7. Etter at du er logget på med Feide, får du opp en forespørsel om å åpne koblingen videre i
Zoom-programmet (kan se ulikt ut i ulike nettlesere). Svar «Ja» / bekreft dette.
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Hvordan bli med i undervisningen via Zoom
Vanligvis legger faglige ut undervisningsøktene under «Zoom» i emnemenyen i Canvas, men
i noen tilfeller vil de også kunne dele lenke til møtene i kunngjøringer i Canvas, eller i
meldinger. Hvis fagpersonen deler en lenke, er det bare å klikke på den for å bli med i møtet.
1. Bli med via Zoom i Canvas: Når programmet Zoom er installert er du klar til å bli med i
undervisningen. Gå til emnet i Canvas, Klikk Zoom i emnemenyen, finn riktig
undervisningsøkt/møte, og klikk «Join».

2. Nettleseren vil da spørre om du vil åpne Zoom. Klikk «Tillat» eller «Open Zoom.us».

3. Hvis du går inn før undervisningen starter, vil du bli plassert i et venterom, frem til
undervisningen starter. Da kan du gjerne bruke anledningen til å teste at innstillinger for
mikrofon og lyd fungerer som det skal. Klikk «Test speaker and microphone».
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4. Når foreleser/lærer har startet undervisningen, får du opp denne boksen. Klikk «Join with
Computer Audio». Hvis du ikke har rakk å teste lyd og mikrofoninnstillinger (forrige punkt),
kan du først klikke «Test Speaker and Microphone».

5. Da kommer du inn i Zoom-rommet hvor undervisningen foregår.

Hvis du vil vise bilde fra ditt webkamera kan du klikke «Start video». Hvis du skal snakke, kan
du klikke «Unmute» (men du er som standard «mutet», for at det ikke skal bli så mye støy).
Her kan du lese mer om hvordan du bruker funksjonene i Zoom.
Zoom har også gode apper for nettbrett og mobil. Søk etter disse i App-store eller google
play (Zoom cloud meetings).
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Hvis undervisningen blir tatt opp og du ikke vil være med i opptaket
Foreleser/lærer har mulighet for å gjøre opptak fra undervisningen, og legge opptaket
tilgjengelig for studentene i emnet i Canvas. Hvis du ikke vil være synlig/hørbar i opptaket
(med webkamera og mikrofon):

Hvis du skulle bli tatt opp på film eller lydopptak mot din vilje, kan du ta kontakt med
behandlingsansvarlig på:
behandlingsansvarlig@kristiania.no
Du har mulighet til å kreve at opptak slettes eller redigeres.

8

