SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA
Studieverkstan

Så fungerar Studieverkstans näthandledning
I Studieverkstans näthandledning kan du få handledning i frågor om skrivande, talande och
studieteknik, t.ex. om hur du kan plugga effektivt, och om hur ett utkast till text kan utvecklas
och språkligt bearbetas. Läs nedan om hur du gör för att delta.
Näthandledningen sker i programmet Adobe Connect. Du arbetar vid din hemdator och
behöver headset och webbkamera. Om du inte har egen utrustning kan du låna den via Mediecenter på högskolan. Du behöver inte installera något extra program på din dator för att delta.
Före handledning bör du skriva ner vilka frågor du vill ta upp i handledning och du kan också
ladda upp en text i förväg. Inga frågor är för enkla eller för dumma. Studieverkstans
näthandledning kan komplettera den undervisning som du får av lärare i dina kurser.

SÅ HÄR GÖR DU
För att kunna ta del av den nätbaserade handledningen behöver du en dator med
Internetuppkoppling och tillgång till headset och en webbkamera. Både headset och
webbkamera finns att låna hos Mediecenter i Moas båge.
I samband med handledningen behöver du utföra följande tre steg som beskrivs i det här
dokumentet:
1. Ladda upp text – två arbetsdagar i förväg
2. Utföra tekniska förberedelser för mötet på nätet
3. Starta handledningen

1. Förbered frågor och ladda upp eventuell text
I förväg skriver du ned frågor som du vill ta upp under handledningen. Om du vill diskutera en
text behöver läraren få den före handledningen. Texten behöver finnas uppladdad minst två
arbetsdagar före handledningstillfället så att läraren kan förbereda sig.
Gå till din bokning och ladda upp texten under ”Bifoga fil”. I din bokning fyller du också i en
kort beskrivning av vad du vill diskutera under handledningen.

2. Tekniska förberedelser
Du behöver förbereda och testa din dator i förväg så att du undviker risker för tekniska
problem under själva handledningen. Börja med att kontrollera att du har rätt utrustning:





Dator med internetuppkoppling (internetuppkoppling via mobilnätet fungerar inte)
Webbläsare med Flash installerat (t.ex. Firefox, Chrome eller Safari)
Headset (kan lånas hos Mediecenter)
Webbkamera (kan lånas hos Mediecenter)
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Om du har frågor om de tekniska inställningarna kan du få support via Café Connect
http://www.meetings.sunet.se/support.html. Mer information finns under punkt 4 (Frågor).
Kontrollera att din dator kan använda Adobe Connect genom nedanstående länk:
https://connect.sunet.se/common/help/en/support/meeting_test.htm
Testerna av din dator presenteras direkt på webbsidan. Om Adobe Connect inte är installerat
så kommer du att under fyra steg få möjlighet att installera programmet genom att klicka på
”Install Add-in” och sedan följa instruktionerna.

2.1 Ställa in ljudet i Adobe Connect
Testa i förväg att logga in i Studieverkstans näthandledning via länken:
https://connect.sunet.se/sh_studieverkstan_nat/
På inloggningssidan väljer du att logga in som gäst och skriver sedan in ditt namn innan du
klickar på Enter meeting.
Testa ljudet via ljudinställningsguiden som du hittar i längst upp i menyn Meeting–>Audio
Setup Wizard. Inställningsguiden består av flera steg där du bland annat behöver välja rätt
mikrofon. Det är viktigt att ljudöverföringen mellan din och lärarens dator blir rätt inställd.

2.2 Aktivera mikrofonen och webbkameran
För att kunna aktivera mikrofonen behöver du klicka på de små knapparna med mikrofon- och
kamerasymbol. Dessa knappar hittar du längst upp i menyn, till höger om ”Meeting”. När
mikrofonen och webbkameran är aktiverade kommer ikonerna att vara gröna.
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3. Starta handledningen
Starta ditt deltagande i handledningen via länken:
https://connect.sunet.se/sh_studieverkstan_nat/
Var ute i god tid, gärna tio minuter före avtalad tid. Du kommer till Studieverkstans startsida
på nätet och får vänta där tills din tid börjar. Under väntetiden kan du prova ljudet på nytt via
ljudinställningsguiden i menyn: Meeting–>Audio Setup Wizard. Se ovan.
När din handledning börjar bjuder läraren in dig till ett separat mötesrum. Där kan du bl.a. se
de frågor/den text som ni ska arbeta med.
Om det skulle vara svårt att se texten kan du få hjälp av läraren med att göra rätt inställning.

4. Frågor
Om tekniken: ”Få direkthjälp i Café Connect” http://www.meetings.sunet.se/support.html
Om handledningen: studieverkstan@sh.se

5. Utvärdering
Efter handledningen vill vi gärna höra vad du tyckte om ditt besök hos Studieverkstans
näthandledning. Skicka ett mejl till studieverkstan@sh.se om du vill framföra beröm,
konstruktiv kritik eller andra synpunkter.

