
Undervisning via Zoom - oppskrift 
 
 
Zoom er et verktøy for nettmøter, webinarer og undervisning via nett. Zoom kan 
sammenlignes med Skype, men er både mer stabilt og enklere å bruke. 
 
Læringsteknologisenteret har svært god erfaring med Zoom gjennom en lang 
pilotperiode (blant annet for nettundervisning for fagskolens nettstudier), og lanserer 
derfor Zoom for alle ansatte. UH-sektoren er også i prosess med å rulle ut Zoom. 
 

Denne guiden viser oppsett av Zoom i Canvas, og hvordan du planlegger og 
gjennomfører undervisning i Canvas. Integrasjonen av Zoom kan brukes til 
forelesninger / undervisning for 1-300 deltakere. Hvis du skal ha undervisning for en 
klasse med mer enn 300 deltakere, må du sette opp et webinar i Zoom (nesten 
identisk som møte), men det har kun Stian Hauger i Læringsteknologisenteret 
mulighet til å sette opp. Kontakt i så fall ham på stianulveraker.hauger@kristiania.no 
(du får da en lenke du kan dele med klassen). 
 
Se ellers: 

• Opplæringsvideoer fra Zoom 

• Høyskolens åpne nettkurs i Canvas om bruk av Zoom 

• Hjelpeside om Zoom fra brukerstøtte 
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Aktivere Zoom i emnemenyen i Canvas 
 
Før du bruker Zoom må du aktivere menyvalget i emnemenyen i Canvas. 
 
Gå inn i emnet du vil aktivere det i, klikk Innstillinger -> Navigasjon -> Slå på «Zoom» 
i menyen –> Klikk Lagre.  
 

 
 
 

  



Aktivere Zoom-kontoen din (bare første gang du bruker Zoom) 
 
a) Første gang du som lærer klikker på Zoom i emnemenyen får du denne meldingen 
(studenter kommer rett inn uten å aktivere konto): 
 

 
 
b) Du går da til eposten din, og aktiverer kontoen. 
 

 
 
  



c) Deretter klikker du knappen nedenfor, og logger på med din feide-bruker. Da 
opprettes brukeren din i Zoom. Etter det kan du lukke zoom-applikasjonen, og gå 
tilbake til emnet i Canvas. 
 

 
 
d) Klikk så igjen på «Zoom» i emnemenyen, og velg «Autoriser». 
 

 
 
  



e) Nå vil følgende bilde vises. Her kan du planlegge et nytt «møte» (en 
forelesning/undervisning med 1-300 deltakere). 
 

 
 
f) Dette er siden med innstillinger for et nettmøte (sanntidsundervisning på nett). Fyll 
inn info og klikk lagre nederst. Når du oppretter et slikt møte vil det legges til som en 
hendelse i kalenderen i Canvas. Studentene kan da gå rett til møtet via en lenke, 
eller klikke Zoom i emnemenyen. Studentene trenger ikke å opprette en egen bruker 
for zoom. 
 

 



Hvis undervisningen skulle vare lenger enn tiden du har satt opp, er det ikke noe 
problem. Møtet avslutter ikke før du avslutter det. 
 
Innstillingene for zoom-møter kan endres enten per møte i Canvas, eller du kan 
logge inn på din profil på https://kristiania.zoom.us/profile (under Settings -> Meeting) 
for å endre standardinnstillingene for alle møter du oppretter. 
 
 

Hvordan undervise via Zoom? 
 
Det finnes gode brukerguider fra Zoom om hvordan gjennomføre undervisningen i 
Zoom. Vi gjennomgår her bare det viktigste. Vi anbefaler at du bruker headset når du 
underviser via zoom (for å hindre støy/feedback og ekko). 
 
1. Når du har opprettet et møte/ en undervisningsøkt vil du se den på Zoom-siden i 
Canvas. Du kan gå inn i møterommet før den starter. Klikk «Start» for å begynne. 
Studentene vil se en knapp med navn «Join» på denne siden, men kommer ikke inn i 
møterommet før tidspunktet for start har passert. 
 

 
 
2. Det vil da åpnes en ny fane, hvor du blir bedt om å tillate at zoom-applikasjonen 
åpnes. Klikk «Tillat». 
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3. Nå åpnes Zoom.  
 

 
 
Nederst i vinduet ligger alle tilgjengelige verktøy for lærere 
 
Mute/Unmute: Her skrur du av og på egen lyd. Pilen til høyre åpner en meny hvor 
du kan justere valg for mikrofon og høyttaler. Se bilde under. 
Stop/Start video: Her velger du om du vil vise webkamera eller ikke, og kan endre 
innstillinger for video. Se bilde under. 
 

 

 
 
 
 

 
 
Invite: Denne kan du bruke hvis du vil invitere eksterne personer. Studenter i emnet 
blir invitert automatisk når du legger til møtet i kalenderen (punkt f over). 
Manage participants: Når du klikker denne knappen får du opp oversikt over alle 
deltakere. Du kan der også velge å «Un-mute» alle, be noen om å starte video osv. 
Som standard er deltakernes mikrofon avskrudd (for å hindre støy og feedback), men 
de kan selv sku på mikrofonen, eller du kan styre at en eller alle kan snakke.  
Share Screen: Her kan du vise dine åpne applikasjoner til deltakerne, som 
powerpoint, websider og annet. Du kan velge mellom enten enkeltvinduer eller hele 



skjermen. Når du viser programmer eller skjermen din, vil deltakerne se både ditt 
videobilde og det du deler (deltakerne styrer selv størrelsen på de ulike vinduene). 
Chat: Her kan deltakere og foreleser kommunisere via tekst. Knappen markeres med 
symbol når det kommer inn spørsmål og annet. 
Pause/Stop recording: Som standard starter opptaket når du går inn i møterommet 
(blir en fil som lagres lokalt på din maskin, og som du kan dele med studentene via 
Mediasite), og her kan du pause eller avslutte opptaket. Du ser om opptaket går 
øverst til venstre i vinduet. 
Reactions: Viser studentenes eventuelle reaksjoner underveis (tommel opp, applaus 
osv). 
More: Her finner du mulighet for å fordele studentene i grupperom (Breakout rooms). 
End meeting: Når du klikker her avsluttes møtet, og du opptaket blir lagret på din 
PC/Mac. Som standard viser opptaket kun video av foreleser og det foreleser deler 
på skjermen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Deling av opptak - opplasting av video til Mediasite 

Oppdatering 24. mars 2020:  

Vi har lagt ut info om opptak, og deling av opptak og personvern som kunngjøring for 

lærere/forelesere i emnet Zoom Guide i Canvas.  

 

Hvis opptaket av undervisningen skal være tilgjengelig for studenter, skal videoen lastes 

opp på Mediasite, og deretter legges ut i emnet i Canvas. 

 

Opplastning til Mediasite 

1. Gå til denne lenken: 

https://mediasite.kristiania.no/mediasite/mymediasite/ 

2. Logg på med din Feide-bruker. 

3. Første gang du gjør det, opprettes din bruker i Mediasite, med tilgang til et område kun 

for deg (MyMediasite). 

4. Klikk "Legg til media". 
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5. Velg så "Bla gjennom filer" 

 

6. Finn videofilen (mp4-format) på din datamaskin, marker den, og velg "Åpne". Opptaket 

ligger som standard her: 

• PC: C: \ Brukere \ Brukernavn \ Dokumenter \ Zoom 

• Mac: / Brukere / Brukernavn / Dokumenter / Zoom 

 
  



7. Navngi opptaket, og velg hvor opptaket skal ligge. Velg "Mine utkast" hvis du ikke har 

opprettet en egen mappe i Mediasite for dine opptak tidligere. 

 

8. Nå lastes opptaket opp. Det vil ta litt tid før opplastningen er ferdig. Klikk tittel på 

opptaket for å definere tilgangen til opptaket. 

 

 

 

  



9. Når opptaket er klart vil du kunne definere hvem som skal ha tilgang til det. Velg "Min 

organisasjon" / "My organisation". Lenken kan du dele i emnet i Canvas (se punkt 10). 

 
 

  



Dele videoen på Canvas 

10. Når videoen er ferdig opplastet, riktig tilgang er satt (punkt 9), og eventuelt klippet 

(punktene 13-16 nedenfor), kan du dele den i Canvas-emnet. Klikk "Del presentasjon". 

 

 

11. Du kan nå kopiere lenken, og dele den med studentene på Canvas ved å legge den inn 

på en side eller som en ekstern lenke.   

 

NB! På grunn av en feil i Mediasite-integrasjonen mot Canvas: Ikke embed disse videoene 

på sider. Noen brukere opplever da å ikke komme forbi Feide-innloggingen, og får ikke 

sett videoen. Del derfor enkeltvideoer eller hele kanaler/chanels for emnet (hvis du har 

fått opprettet det - kontakt i såfall TrondInge.Sorli@kristiania.no ) som lenker. Da vil det 

fungere med Feide-innlogging. 

 

12. Gå så til emnet i Canvas, og lim inn lenken på en side, eller legg den ut som en ekstern 

lenke med en informativ tittel i en modul. Hvis du har fått opprettet en kanal/chanel for 
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alle videoer i emnet - (se punkt 11 over), vil vi anbefale å dele lenken til kanalen som vist 

i punkt 12 b nedenfor. 

a) Del video som lenke på en side. Marker teksten -> klikk lenkeikonet -> lim inn lenken, 

og klikk "Update link" 

 
 

b) Del video som ekstern lenke i en modul: Velg legg til -> Ekstern URL -> Lim inn 

lenken og skriv tittel. Husk så å hake av for "Last i ny fane"  (på grunn av feil i 

integrasjonen med Canvas - se forrige punkt). Klikk til slutt "Lagre". 
 

 

 



Hvis du vil redigere videoen før deling 

 

13. Hvis du vil redigere bort start og/eller slutt av videoen, kan du redigere ved å klikke på 

ikonet i bildet nedenfor. 

 

  

14. Her kan du fjerne start og/eller slutt for opptaket. Dra i pilene. 

 

  

  



15. Hvis du har behov for å klippe bort noe i videoen, kan du også dra markøren over det 

som skal slettes, og velge "Kutt tid" 

 

  

16. Når du har endret filen, lagrer du videoen. 

 

 

17. Du deler lenke til opptaket som skissert i punkt 10-12 over. 
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