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Hensikt
● Zoom er UiOs foretrukne

videomøte-verktøy

● Lære å bruke Zoom til undervisning

● Oppfriske kunnskaper
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Skjermdeling og opptak1

● Skjermdeling
○ Hvordan dele skjerm, tavle ol.
○ Hvordan streame video
○ Hvordan dele nytt vindu

● Opptak
○ Hvordan ta opptak under skjermdeling
○ Hvordan skjule alle deltakere under opptak

■ Eller alle utenom en selv 

● Regelverk
● Hva hvis noe går galt...?



Skjermdeling
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Det finnes flere valg for skjermdeling:
Dele hele skjermbildet (Desktop/Screen)
Enkelte programmer (f. eks. Chrome)
Tavle (Whiteboard)

Vi anbefaler å bruke Desktop/Screen

Skjermdeling

●
○  
○  
○

 
●

1 Skjermdeling og opptak



Skjermdeling

●

 
●

●

Viktig å huke av dersom man skal 
spille av lyd eller video under 
forelesningen

Vi anbefaler å alltid huke av for lyd

Videooptimalisering gjør det vanskelig 
å lese tekst, men er lurt for å streame 
video

1 Skjermdeling og opptak



Skjermdeling

● Strømming av video kan kreve en 
god del netthastighet og ofte kan 
det være bedre å laste klippet 
opp til en nettside

1 Skjermdeling og opptak



Skjermdeling
1

2
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Skjermdeling
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Skjermdeling

● Trykk på “New Share” for å dele 
noe annet mens en deler skjerm
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Skjermdeling

● Video
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Skjermdeling

●
 
Video

Video: "Øystein og jeg" på Norsk rikskringkasting (NRK) i 2001. Med Øystein Backe 
(hjelper) og Rune Gokstad (desperat munk). Skrevet av Knut Nærum.
https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ

Ingen lyd?●  

1 Skjermdeling og opptak

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ


Skjermdeling

●

●
 

Video

Ingen lyd?
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Skjermdeling
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Video: "Øystein og jeg" på Norsk rikskringkasting (NRK) i 2001. Med Øystein Backe 
(hjelper) og Rune Gokstad (desperat munk). Skrevet av Knut Nærum.
https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ

Skjermdeling

● Video

● Ingen lyd?

● Nå med lyd!
 

1 Skjermdeling og opptak

http://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ
https://www.youtube.com/watch?v=pQHX-SjgQvQ


Skjermdeling

●

 

Trykk på “Stop Share” 
øverst på skjermen når du 
er ferdig med å dele skjerm

1 Skjermdeling og opptak



Opptak

●

●

●  

Unngå å ta opptak av andre
med mindre det er nødvendig 

Skal du bare ta opptak av skjermen:
Start opptak etter skjermdeling

Maskinvare er relevant for opptak direkte i Zoom
– pass på oppløsning

1 Skjermdeling og opptak



● Alt samlet på ett sted
● Mindre å tenke på under

zoom-møter
● Fungerer på alle platformer

Bruk:
Dersom undervisning holdes over Zoom, 
bruk Zoom for opptak

● Tar opp hele skjermen
● Enkelt og raskt å laste opp opptak
● Driftet av UiO

Bruk:
Dersom forelesningen ikke holdes over 
Zoom, bruk Forelesningsopptak-2 for 
opptak

Forelesningsopptak
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Opptak

●

○

Hvordan skru av opptak 
av deltakere

Gå til innstillinger
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Opptak

●

○

○  

Hvordan skru av opptak 
av deltakere

Gå til innstillinger

Trykk på Recording-fanen
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Opptak

●

○

○  

○  

Hvordan skru av opptak 
av deltakere

Gå til innstillinger

Trykk på Recording-fanen

Skru av “Record video 
during screen sharing”
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Opptak

●

○

○  

○  

○

Hvordan skru av opptak 
av deltakere

“Place video next to the 
shared screen in the 
recording” stiller video til 
høyre

Gå til innstillinger

Trykk på Recording-fanen

Skru av “Record video during 
screen sharing”

1 Skjermdeling og opptak



Opptak

● Hvor opptak blir lagret 
kan man også finne her.

1 Skjermdeling og opptak



Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Hvordan kun vise seg 
selv under opptak

1 Skjermdeling og opptak



Opptak - Hvordan kun vise seg selv

●   

●

Hvordan kun vise seg 
selv under opptak
Mulig å velge å kun 
vise én person …
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

●

●

●

Hvordan kun vise seg
selv under opptak
Mulig å velge å kun
vise én person …
… men det vil alltid være 
personen som snakker 
høyest som blir vist.
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

●

●

●

Hvordan kun vise seg 
selv under opptak
Mulig å velge å kun
vise én person …
… men det vil alltid være 
personen som snakker 
høyest som blir vist.
Hvordan fikser vi dette?

1 Skjermdeling og opptak



Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
● Velg pin i menyen som dukker opp
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
● Velg pin i menyen som dukker opp
● Pin gjør at den personen alltid vil 

være først/øverst
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
● Velg pin i menyen som dukker opp
● Pin gjør at den personen alltid vil 

være først/øverst
● Når vi da bytter tilbake …
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Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
● Velg pin i menyen som dukker opp
● Pin gjør at den personen alltid vil 

være først/øverst
● Når vi da bytter tilbake …
● … vil opptak kun inkludere personen

som er “pinned”!

1 Skjermdeling og opptak



Talking:     Person 1

Opptak - Hvordan kun vise seg selv

● Klikk for å vise alle deltakere
● Høyreklikk på den som skal pinnes
● Velg pin i menyen som dukker opp
● Pin gjør at den personen alltid vil 

være først/øverst
● Når vi da bytter tilbake …
● … vil opptak kun inkludere personen

som er “pinned”!
● Også mulig å kun vise navnet på den

som snakker. Pin låser dette navnet.

1 Skjermdeling og opptak



Opptak - Starte under skjermdeling

● Klikk på “More”
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Opptak - Starte under skjermdeling

● Klikk på “More”
● Velg “Record” fra nedtrekksmenyen
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Opptak - Starte under skjermdeling

● Klikk på “More”
● Velg “Record” fra nedtrekksmenyen
● Bekreft at opptak har startet, se ikon
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Opptak - Starte under skjermdeling

● Klikk på “More”
● Velg “Record” fra nedtrekksmenyen
● Bekreft at opptak har startet, se ikon
● Kan også pause/fortsette opptak

1 Skjermdeling og opptak



Opptak - Starte under skjermdeling

● Klikk på “More”
● Velg “Record” fra nedtrekksmenyen
● Bekreft at opptak har startet, se ikon
● Kan også pause/fortsette opptak
● Stopp opptak, gjør dette før du

avslutter skjermdeling

1 Skjermdeling og opptak



Regelverk for opptak

●

●

UiO har veiledninger for regelverk angående opptak:
https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/regelverk/

“Opptak av digital undervisning

Skal det gjøres opptak av digital undervisning hvor bare foreleser 
er en del av opptaket, stiller dette seg likt med opptak av vanlig 
undervisning ved UiO. Foreleser kan samtykke til opptak ved å 
selv starte opptak.”

1 Skjermdeling og opptak

https://www.uio.no/tjenester/it/lyd-video/regelverk/


Hva hvis noe går galt...?

●
○  

○   

●

Problemer med lyd/video …

Test ut utstyr på forhånd!

… i auditorium?
Ring AV-ansvarlig - telefonnummer skal finnes i auditorium

… på en UiO-maskin?
Finn kontaktpunkt ved din enhet

1 Skjermdeling og opptak

https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/


Oppsummert

● Pass på at du deler lyd / optimaliserer for video når nødvendig

● Strømming av video kan kreve en god del netthastighet og ofte kan det være bedre å 
laste klippet opp til en nettside

● Maskinvare er relevant for opptak direkte i Zoom – pass på oppløsning

● Vær obs på hva og hvem du gjør opptak av. Unngå å ta opptak av andre deltakere med 
mindre det er nødvendig

Skjermdeling og opptak1
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Breakout Rooms2

● Hva er Breakout Rooms?

● Hvordan starte Breakout Rooms

● Hvordan bruke Breakout Rooms

● Sette opp Breakout Rooms etter grupper i Canvas 
(pre-assign)



2

Møterommet

Breakout rooms
Hva er Breakout 

Rooms?

Breakout Rooms
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Hvordan sette opp 

Breakout Rooms
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2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Du kan velge antall rom
● Det er mulig å velge om deltakere 

tildeles automatisk, manuelt, eller 
tillate dem å velge selv
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2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Du kan velge antall rom
● Det er mulig å velge om deltakere 

tildeles automatisk, manuelt, eller 
tillate dem å velge selv



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Du kan velge antall rom
● Det er mulig å velge om deltakere 

tildeles automatisk, manuelt, eller 
tillate dem å velge selv

● Trykk “Create” for å komme videre



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Etter vi har lagd rommene 
får vi en oversikt



Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● For flere valg
trykker vi på
“Options”

2 Breakout Rooms



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● For flere valg
trykker vi på
“Options”

● Flytter vi musepekeren 
over et av rommene kan vi 
gi rommet et nytt navn



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Trykk “Add a Room” for å 
legge til flere rom
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● Dersom vi skal legge til, 
eller endre tildelingen av 
deltagere trykker vi på 
“Assign” og legger til de vi 
ønsker å ha i det gitte 
rommet
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Breakout Rooms

● Dersom vi skal legge til, 
eller endre tildelingen av 
deltagere trykker vi på 
“Assign” og legger til de vi 
ønsker å ha i det gitte 
rommet



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Dersom vi skal legge til, 
eller endre tildelingen av 
deltagere trykker vi på 
“Assign” og legger til de vi 
ønsker å ha i det gitte 
rommet



2 Breakout Rooms

Hvordan sette opp 

Breakout Rooms

● Trykk på “Open All 
Rooms” når tildelingen og 
innstillingene er korrekte



2 Breakout Rooms

Breakout Rooms
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Breakout Rooms

● Dersom det er deltagere 
som ikke er tildelt et rom 
vil de komme under 
“Unassigned”
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● Flytter vi musepekeren 
over navnet på brukeren 
kan vi flytte brukeren
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2 Breakout Rooms

Breakout Rooms

● Dersom det er deltagere 
som ikke er tildelt et rom vil 
de komme under 
“Unassigned”

● Flytter vi musepekeren 
over navnet på brukeren 
kan vi flytte brukeren
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● Når brukeren er inne i 
rommet vil det komme en 
grønn prikk ved siden av 
navnet deres



2 Breakout Rooms

Breakout Rooms

● Når brukeren er inne i 
rommet vil det komme en 
grønn prikk ved siden av 
navnet deres

● Vi kan flytte deltagere inne 
i rom på lik linje som de 
som er “Unassigned”



2 Breakout Rooms

Breakout Rooms

● Dersom vi ikke satte 
“Automatically move all 
assigned participants[...]” i 
innstillingene vil de som 
flyttes selv få velge når de 
vil hoppe inn i rommet



2 Breakout Rooms

Breakout Rooms

● Slik ser menyvalgene ut 
inne i et Breakout Room



Breakout Rooms

● Be om hjelp

2 Breakout Rooms



Breakout Rooms 

For deltaker

2 Breakout Rooms



Breakout Rooms 

For deltaker

For host2 Breakout Rooms



Breakout Rooms

●

For host

For deltaker

Hosten kan kringkaste beskjeder
til alle Breakout Rooms

2 Breakout Rooms



Breakout Rooms

● Den enkelte kan 
forlate Breakout 
Room …

2 Breakout Rooms



Breakout Rooms

● … eller host kan 
lukke alle rom

For host

For deltaker

2 Breakout Rooms



uio.instructure.com/courses/12345/groups#tab-5576

EMNE1234 20H EMNE1234 20H Full tittel på emnet

Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

2 Breakout Rooms



uio.instructure.com/courses/12345/groups#tab-5576

EMNE1234 20H EMNE1234 20H Full tittel på emnet

1

Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

2 Breakout Rooms



Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

● Innstillinger 2

2 Breakout Rooms



Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

● View More
Settings

3

2 Breakout Rooms



Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

4 5

6
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Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas
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Sette opp Breakout 
Rooms etter 
grupper i Canvas

2 Breakout Rooms



Breakout Rooms2

Oppsummert

● Co-host kan nå styre Breakout Rooms slik som host

● Viktig: For at Breakout Room pre-assign skal fungere
MÅ brukere være logget inn med en UiO-Zoom-bruker

● Mulig å pre-assigne uten å bruke Canvas 
(dersom du har en .csv fil eller gjør det manuelt)
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Interaktivitet

● Polls (avstemninger)

● Mentimeter

3



Interaktivitet3

Polls

● Hvordan sette opp en avstemning



Polls

● 1Innstillinger

Interaktivitet3



Polls

● View More
Settings 2

Interaktivitet3



Polls

3 4

5

Interaktivitet3



Polls

Interaktivitet3



Polls

Interaktivitet3



Polls
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● Navn på avstemning
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Polls

●
●
●
●
●
●
●

Navn på avstemning
Anonym avstemning
Spørsmål
Single- eller multiple choice 
Alternativer
Legge til flere spørsmål
Lagre

Interaktivitet3



Avstemning lagt til

Polls

●

Interaktivitet3



Polls

● Mulig å legge til flere 
polls

Interaktivitet3



Polls

● Velg avstemning
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Polls

● Ved flere avstemninger: 
velg avstemning her
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Polls

● Ved flere avstemninger: 
velg avstemning her
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Polls

●

●

Ved flere avstemninger: 
velg avstemning her

Start avstemning

Interaktivitet3



Polls

Avslutt avstemning●

Interaktivitet3



Polls

● Del med møtedeltakere

Interaktivitet3



Polls

Interaktivitet3



 
  
  
  
  
 

 

Verktøy for:

Ordsky
Avstemninger

Quiz
Vanlige slides
Q & A …

Studenter deltar via datamaskin eller mobil

Interaktivitet3



Avstemning

Interaktivitet3



Ordsky

Interaktivitet3



Quiz

Interaktivitet3



Q & A

Interaktivitet3



Hvordan få Mentimeter-lisens?
Spør emneansvarlig om de kan sende en e-post på deres vegne til: 

it-support@uio.no.

Lenke til tidligere kurs i interaktivitet i Zoom og Mentimeter:
https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/houston/kurs/opptak/digital-undervisning

-kurs-3/index.html

Interaktivitet3

mailto:it-support@uio.no
https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/houston/kurs/opptak/digital-undervisning-kurs-3/index.html
https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/houston/kurs/opptak/digital-undervisning-kurs-3/index.html
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Møtesikkerhet4

● Sikkerhet i møte
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Sikkerhet

● Nødknapp: Slår av video, lyd og 
skjermdeling, samt muligheten til 
å slå dette på. Låser i tillegg 
møtet.

Møtesikkerhet4



Sikkerhet

● Nødknapp: Slår av video, lyd og 
skjermdeling, samt muligheten til 
å slå dette på. Låser i tillegg 
møtet.

Møtesikkerhet4



Nyttige ressurser

● Digital undervisning ved UiO
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/

● Pedagogiske tips for god undervisning
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/pedagogiske-tips/

● Zooms egne videoveiledninger
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials

https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/
https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/underviser/pedagogiske-tips/
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials


● Svare på nettskjema
○ Svaring på skjema tar 1-2 min 
○ Hjelper UiO:Helpdesk lage bedre kurs i fremtiden

● Interaktivitet i Mentimeter: En grundig gjennomgang av egenskapene i Mentimeter
○ Går igjennom hvordan man kan bruke Mentimeter for interaktivitet

● Prøve selv!
Zoom er et kraftig verktøy som har mange spennende funksjoner

Veien videre 



Veien videre 

● Finn tidspunkt og påmelding for kurs:
https://www.uio.no/tjenester/it/helpdesk/helpdesk/kurs/

● Nyhetsbrev for fremtidige kurs:
https://nettskjema.no/a/it-kurs-nyhetsbrev

● Har du kursønsker kan du melde fra her:
https://nettskjema.no/a/kurs-onsker

https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/helpdesk/kurs/
https://nettskjema.no/a/it-kurs-nyhetsbrev
https://nettskjema.no/a/kurs-onsker


Ønsker du mer assistanse 
eller har flere spørsmål?

UiO:Helpdesk hjelper deg 
gjerne!

Telefon: 22 84 00 04
E-post: it-support@uio.no

https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/helpdesk/

mailto:it-support@uio.no
https://www.uio.no/tjenester/it/kontakt/helpdesk/

