
Information om uppropet och e-mötesprogrammet Zoom 
 

Upprop och undervisningen under kursens första dagar 
För att behålla din plats på programmet behöver du närvara på uppropet, som sker på plats i Umeå 
måndag 29 augusti. Om du av någon anledning inte kan närvara vid uppropet, måste du kontakta 
studievägledare Sanna Bränström på Kemiska institutionen senast måndag 29/8 klockan 10.00 för att 
behålla din plats.  

Längre ned i dokumentet finns länkar till instruktioner som beskriver tillvägagångssättet. Ladda ned 
programmet och delta i introduktionspasset den 26/8 till Zoom som beskrivs längre ned.  

Oftast blir man då tillfrågad om man tillåter datorn att öppna ”zoom.us” (förutsatt att programmet 
finns installerat). Klicka på ”Tillåt” och logga in. Fungerar inte ovanstående går det bra att delta via 
webbläsaren. Om länken inte är klickbar får du kopiera den och klistra in i webbläsaren. 

Om läraren ännu inte startat mötet kommer texten ”Please wait for the host to start the 
meeting” upp.  

 

Obligatorisk introduktion till Zoom 
Under kursens gång kommer ett antal moment att hållas via Zoom. Ett av dessa är obligatoriskt och 
examinerande. Ett separat översiktsschema finns dels på Studentwebben, dels under 
Farmaciprogrammen i Canvas, men också i Introduktionskursens modul i Canvas.  

Zoom fungerar bäst i undervisningssituationer om programmet finns nedladdat, och inloggning görs. 
Du behöver ladda hem programmet till din dator för att kunna delta i möten. Samtliga guider till 
Zoom hittar du här: Zoomguider.  

För att ni ska känna till hur Zoom används kommer vi hålla ett introduktionspass om e-
mötesprogrammet den 26/8 (OBS! Veckan innan terminsstart). Detta är ett obligatoriskt moment i 
utbildningen eftersom det är viktigt att ni kan hantera e-mötesprogrammet då det förekommer 
examination via Zoom under programmet. Webbkamera och headset krävs för att delta i möten. Vid 
obligatoriska/examinerande moment i Zoom är det ett krav att du har fungerande ljud och bild för 
att kunna bli godkänd.  

Mer information och support finns Zooms hemsida. 

 

Upplägg för introduktionen till Zoom  
Under introduktionen till Zoom går en lärare igenom olika funktioner som är viktiga för er studenter 
att kunna hantera. Det är viktigt att se att allt fungerar för samtliga: kamera, ljud, mikrofon. 
Introduktionen är ett obligatoriskt moment och måste kompletteras vid frånvaro. Ett 
kompletteringstillfälle kommer erbjudas några veckor in på kursen för dem som inte kunnat delta vid 
ordinarie tillfälle.  

Genomgången hålls via Zoom. Av den anledningen måste du ladda hem programmet innan ditt pass 
äger rum. Under introduktionen ska Zoom användas på en dator. Webbkamera och ett headset 
som är kompatibelt med datorn ska användas. När du ska delta i genomgången klickar du på den 
länk som finns angiven för ditt pass. Om länken inte är klickbar får du kopiera den och klistra in i 
webbläsaren. Då öppnas Zoom (det kan krävas att du ger tillåtelse att öppna programmet) och du 
kan logga in. Det går även att delta via webbläsaren, men det rekommenderas att det installerade 

https://www.canvas.umu.se/courses/1424
https://support.zoom.us/hc/en-us


programmet används. Om läraren ännu inte startat mötet kommer texten ”Please wait for the host 
to start the meeting” upp.  

Schemat för Zoom-introduktionen kommer att läggas ut innan kursstart. Där kommer även länk till 
varje enskilt tillfälle att finnas med.  

Support för Zoom 
Om du har problem med Zoom kan du få hjälp via ITS. Deras kontaktuppgifter finns på 
sidan: https://www.servicedesk.its.umu.se. Via länken kommer man till startsidan. För att komma till 
kontaktuppgifterna måste man klicka på fliken Kontakta oss (Ovanför texten Logga in till dina 
tjänster). 
 

 

https://www.servicedesk.its.umu.se/

