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Studieverkstans näthandledning – instruktion för studenter 

Kort om näthandledningen 

• Näthandledningen sker i mötesverktyget Zoom. 

• Du arbetar vid din egen dator som behöver vara utrustad med mikrofon och webbkamera. 

• Du behöver också ha installerat applikationen Zoom (se installationsguide på nästa sida). 

• Om du inte har egen utrustning kan du låna den hos Mediecenter på högskolan. 

 

Inför näthandledningen 
I förväg skriver du ned de frågor som du vill ta upp under handledningen. Om du vill diskutera en text 

behöver läraren få den före handledningen. Texten behöver finnas uppladdad i Studieverkstans 

bokningssystem minst två arbetsdagar före handledningstillfället så att läraren kan förbereda sig. 

Gå till din bokning och ladda upp texten under ”Bifoga fil”. Här fyller du också i en kort beskrivning 

av vad du vill diskutera under handledningen. 

 

Så här deltar du i näthandledningen 

Obs: För att kunna använda Zoom behöver du först ha installerat applikationen på din dator 

(se installationsguiden på nästa sida). När du har installerat Zoom gör du på följande sätt: 

1. Gå till adressen https://sh-se.zoom.us/j/6085833614. Klicka på ”Join Meeting as an Attendee”. 

2. Zoom Launcher startar. I dialogrutan som öppnas skriver du in ditt förnamn: 

 
3. Nu kommer du in i ”väntrummet”. Läraren släpper sedan in dig i mötesrummet strax innan din 

handledningstid börjar. 

4. När du blir insläppt i mötesrummet dyker det upp en dialogruta där du kan välja källa för 

ljudupptagning (Phone Call eller Computer Audio). Välj Computer Audio. 

5. När du och handledaren hör och ser varandra kan handledningen börja. 

6. Om ni arbetar med en text som du vill kunna redigera under handledningen kan handledaren dela 

sin skärm med dig. Då kan ni båda skriva och redigera i texten. Tryck på View Options > Request 

Remote Control för att få redigering 

7. När handledningen är slut sparar handledaren dokumentet och skickar dig det via e-post. 

8. Lämna mötet genom att klicka på ”Leave meeting” i nedre högra hörnet.  

https://sh-se.zoom.us/j/6085833614


SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 2019-12-04 
Studieverkstan 

Installation av Zoom 
Så här installerar du Zoom (via Firefox). 

1. Gå till adressen https://sh-se.zoom.us/j/6085833614. Klicka på ”Join Meeting as an Attendee”. 

2. Om det är första gången du försöker ansluta till mötesrummet kommer det att stå: ”If nothing 

prompts from browser, download & run Zoom”. Klicka på ”download & run Zoom”. I dialogrutan 

som öppnas klickar du på ”Spara fil”: 

 

3. Nu ligger filen bland nedladdade filer, som du kommer åt här i Firefox. Dubbelklicka på filen. 

 

4. Klicka på ”Run”/”Kör”: 

  

https://sh-se.zoom.us/j/6085833614
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5. När du har kört installationsfilen kan följande dialogruta dyka upp. Klicka på ”Öppna länk”. 

 

6. Nu kommer du in i Zoom. I följande dialogruta väljer du ”Join with Computer Audio”. 

 

7. Zoom är klart att använda. 


